
ROK IX. Nr 101 (2511) 

  

   
     

  

„Spokój nigdzie nie został zakłó- 

cony'"—oto jak głoszą relacje nie tyl- 

ko z Wilna i prowincji, nie tylko z 

całej Polski, nie tylko z Europy, ale 

z najróżniejszych miejscowości Świata. 

Naprawdę, gdyby święto 1-ego maja 

/ było rzeczywiście Świętem klasy uci- 

 śnionej, sponiewieranej, przygniecionej 

do ziemi bezwzględnym butem nielicz- 

nej kliki—toby się należało spodzie- 

wać, że ten spokój zakłócony być 

może tylko rzetelnie tam, gdzie wla- 

_ Śnie 1-szy maj jest Świętem państwo- 
wem i obchodzony z niezwykłą pom- 

“Pa, t. zn. w Sowietach. Ale właśnie 

w Sowietach rzecz taka jest nie do po- 

| gmyślenia, bo ta sama gloryfikacja 

idei, której symbolem jest 1-:szy maj, 

doprowadziła do tego rodzaju niesły- 

chanego w dziejach ucisku i skrępo: 

wania, że masy uciśnione nie mają 

tam żadnego głosu. Do takiego stanu 

jaki widzimy dziś w Rosji doprowa- 

dziły te wszystkie pierwsze maja, nie 

_ od dziś i wczoraj, a od lat już całych 
świętowane, agitowane i wmawiane 
ludziom ciemnym, tłumaczone na 
zyk ulicy, który zawsze jest jednako 

głupi jak straszny w swej głupocie 
podniesionej do wielkiej potęgi wiel- 

kiego zbiorowiska ciemnej tłuszczy. 
I w swej paradoksalnej drodze ku „wol- 
ności* zdziałały to, łatwe do powo- 

dowania tłumy, kierowane nie przez 
bolszewików, ale tych właśnie wszy- 
stkich socjal-demokratów, socjal-rewo- 

lucjonistów, socjal-międzynarodowych- 

narodowców, pracujących; nad wyrzu- 
ceniem jednostek robotniczych poza 

„ nawias dorobku: cywilizacyjnego świa- 

/ ta. Klasa—to dobre słowo—przypomi 
na nam ono pociąg Świata, który pę- 

dzi ku coraz dalszej doskonałości cy- 

| wilizacyjnej, a prowodyrów socjalisty- 
cznych możnaby do jakichś manjaków 
pilnujących, by robotnik jadący tym 
pociągiem, broń Boże nie kupił sobie 

/ biletu do innej, wyższej klasy, a po- 
, zostawał tak długo w tej ostatniej, aż 
, zniechęcony wywróci lokomotywę do 
( góry kołami, W tym właśnie kierun- 

| 

  

: 

  

ku pracuje socjalizm — wielka awan- 

„ garda bolszewizmu. 

| Zamieściliśmy kiedyś artykuł w 

„Słowie”, cytując daty i nazwiska, 
jak powstał w moskiewskim komin. 
ternie kierunek, polegający na popie- 
raniu Polskiej Partji Socjalistycznej. 

Długa dyskusja ż,prowadzona była 
otwarcie na łamach prasy „sowieckiej 
w tej sprawie. Komuniści walczą z 

bardziej umiarkowanemi kierunkami 
socjalistycznemi, ale jest to etap walki 

dalszej i walczą oni głównie z istnie- 
"jącym od wieków ustrojem świata i 
ła walka jest dla nich o tyle łatwiej- 
Sza, o ile grunt ku temu przygoto- 
wują socjaliści Metoda  ogłupiania 
mas jest przecie jednaka! 

Ale metoda ta zaczyna zwolna za- 

wodzić: „spokój nigdzie nie został 
zakłócony”... Przyjdzie czas, gdy na 
okładce zamkniętej księgi historycz- 

nej o ruchu socjalistyczno-rewolucyj- 

nym wypisany będzie tytuł: dość! 
Ogólne wyczerpanie i zniechęcenie 

do haseł socjalistycznych rzuca się 
Poprostu w oczy. jeżeli za chorążymi 

tych haseł stoją jeszcze „masy”, to 
3 ® každym razie „masy“ te nie są juž 

, zdolne do czynów wymaganych od 
nich w myśl programu partyjnego. 
Stąd rozpaczliwe miotanie, powódź 

| haseł, pomieszanie pojęć! Wczoraj w 
| Wilnie widzieliśmy mały pochodzik w 
liczbie około 50 osób Organizacji 

| 

| 

Gospodarczych Związków 'Zawodo- 
wych, stojących na gruncie państwo- 

wym. Rozdawane były też odezwy 
kończące się okrzykami: „niech żyje 
Rzeczpospoliia Polska, niech żyje 
Marszałek Piłsudski, niech żyje kla: 
sa robotnicza, niech żyje międzynaro: 
dowe święto 1-go maja!* Co za na- 
Prawdę bezsensowne połączenie wy- 
razów! Co ma wspólnego ze sobą 
Rzeczpospolita Polska i Marszałek 

( Piłsudski ‘х interesami jakiejś mię- 
|| dzynarodėwki i obchodemį Święta tej 

międzynarodówki?! 5 

czw + odniesieniem do domu iub z 
micę 7? zł. konto czakowe P.O. 

. cena pojedyńczego mmeru 230) gr. 

SŁOWO 
WILNO. Piątek Z maja 1950 r. 

Redzkcja i Administracja, Wiłnó Ad. Mickiewicza 4 otwarta od 9 do 4. Telefony: Redakcji 17-52, admainistrzcji 228 druk 262. 

Rzeczą jest mocno sporną czy 
gdyby p. Czyż z kohortą nie wyszli 

byli na ulicę, a raczej gdyby nie rzą- 

dzili w magistracie—pochód C. W.K. 

P.P. S. byłby o wiele liczniejszy. Gdy- 
by nie nasz socjalistyczny magistrat 

Wilno nie zauważyłoby nawet 1-g0 

maja. Bo proszę: kto strajkował wczo- 

raj? —dwie huty i trochę robotników 

tartacznych, oto $wszystko. Ha, ale 

trudno, skoro sam pan wiceprezydent 

miasta i szef sekcji technicznej kro- 

czyć raczy po nieażialtowanych — ю- 

cach, to co mają robić podwładni. 
Każdemu miła jest własna karjera i 

kawałek rzetelnie zapracowanego chle- 
ba: strajkował przeto gcały personel 
zatrudnionych na „różnorakich robo- 

tach miejskich pracowników—pozatem 
nikt. Na rusztowaniach widzieliśmy 

robotników, murarzy, malarzy, praco- 

wały stolarnie, zakłady szewckle, 

wszystkie sklepy, autobusy, taksówki. 
Sam pochód P.P.S. zebrał zaledwie 

około 200 osób. Poprostu żal zbierał 
patrzeć i transparenty były spokoj- 
niutkie... 

Zupełne już fiasko odnieśli komu- 
miści. Nie zdołali nawet zatamować 
ruchu autobusów miejskich na ul. 
Wielkiej. Ludzie iprzeważnie stali na 

chodnikach. 70 proc. gapiów i 30 

proc. młodzieży żydowskiej, kilku 
prawdziwych komunistów. Ci przynaj- 
mniej wiedzą czego chcą; dostali pie- 

niądze z Mińska i nikt im ich narazie 

nie odbierze. Jutro przeczytamy w 

„Zwieździe” „że pad panskim hniotam 

dziesiatki tysiacz. pracounych sidziač 
u wastrogie". Nie tak "dużo. panowie! 

jednej tysiącznej tego „części wystar- 

czy, a zawsze będziemy mieli taki 
spokojny 1-szy maj jak w dniu wczo- 

rajszym! m. 

2 ZA KORDONÓW 
1 mej w Etonji 

TALLIN, 1. V. Pat. Dzień 1 maja 
przeszedł spokojnie w całym kraju. 
Ponieważ dzień ten jest Świętem urzę- 
dowem w Estonji, demonstracje ko- 
munistyczne były zakazane. Maniie- 
stacje socjalistów miały przebieg 
spokojny. 

Dnień (5 maja dniem święta narodowego 
KOWNO. 1.V. Pat. Dzień 15-go maja 

ustalony został przez konstytucję, jako 
dzień święta narodowego, w dniu tym bo- 
wiem w roku 1920 nastąpiło uroczyste 
otwarcie sejmu ustawodawczego. W zwią- 
zku z 10 leciem byli posłowie na sejm zło- 
żyli na ręce prezydenta podanie z prośbą 
o zezwolenie urządzenia uroczystego po- 
siedzenia w sali teatru miejskiego. Dotych - 
czas prezydent nie dał odpowiedzi. 

Głosy prasy litewskiej 
KOWNO. 1.V. Pat. Dziennik „Lietuvos 

Żinios* w artykule wstępnym omawia ko- 

nieczność rewizji stosunków _ polsko-nie- 
mieckich. Litwa dotychczas konsekwentnie 

prowadziła politykę przyjaźni w stosunku 
do Rzeszy, obecnie jednak ucierpiała Sro- 
dze wskutek nowej polityki agrarnej Nie- 

miec. Podniesienie ceł w chwili obecnej 

wywołało protest i wyjaśniło całkowicie, 

że nie leży w interesie Niemiec bronienie 
interesów,gospodarczych Litwy. 

Głosy prasy postępowej znajdują po- 
słuch nawet wśród. dotychczasowych  z0- 
rących zwolenników Niemiec. Należy się 
spodziewać, kończy dziennik, zmiapy orjen- 

tacji. 3 
W powyższej sprawie pismo „Social- 

eniokidas ele jeszcze dalej i nawołuje 

do poddania rewizji stosunków polsko-li- 

tewskich, co dałoby większą swobodę w 
wyborze orjentacji „politycznej. 2 
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Zjazd naczelników opieki 
społecznej 

WARSZAWA. 1.V. Pat. W dniu 29 go 
kwietnia rb w Ministerstwie Pracy i Opie- 
ki Społecznej odbył się zjazd naczelników 
wojewódzkich wydziałów pracy i 
społecznej. z 

Obrady zagaił p. minister pracy i opie- 
ki społecznej Prystor, który w przemówie- 
niu swojem podkreślił potrzebę żywszego 
kontaktu między wojewódzkiemi wydziała- 
mi pracy i opieki społecznej a Minister- 
stwem w celu pobudzenia inicjatywy wy” 
działów w kierunku podniesienia stopnia 
możliwości wpływu na życie społeczne w 
określonym zakresie, z uwzględnieniem 
dyrektyw, wskazówek i zamierzeń rządu. 
Dlatego też zjazdy takie, które od roku 
1923 nie były zwoływańe, będą obecnie 
odbywały się jeśli nie kilka razy, to przy- 
najmniej raz do roku. ę 

Oołsia pocztowa niszcztoć :g:=shtet. 
Rodukcja rękepiwów ue zamówiowyce we zwraca. В Сича 
cja me wwzyjęćnia zastrzeżeń co da 

opieki 

BIENIAKONIE, — Bużeł Kciejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZB — w. Szeptychiego — A. Lanza. | NIEŚWIEŻ —— ul. Ratuszowa, Księgarnia jażwioskicziu 

)  NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalstiega. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgaraia T-wa „Ruch*. 

  

  

Poz [Połesic) — Księgarnia K. Muinowskiego. OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
DUKS$ZTY — Kolejowy. PINSK — Księgarnie + niska — St. Bednarski. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimłerow. POSTAWY — Księgariia Poiskį 
GRUDNO — Księgarnia T-wa „Nach, SŁONIM — Księgarnia - D. Labowsi 
BORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Śnisrzyński. STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruc! 
WIENIEC — tytoniowy $. Zwieczyński. ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
KLECK — dilep . WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. įuczewska. 
LIDA — m. Suwalska 13, S. Mateaki, 

  

roanieszerenia ogłoszeń. 

  

upłynął wyjątkowo spokojnie 
NIEUDANE WYSTĄPIENIE DEMONSTRANTÓW PARYSKICH. 

PARYŻ. 1. 5. (PAT). Komuniści odpowiedzieli w dniu dzisiejszym na- 
ogėt stabo па apel ich organizacyj. Do godz. 11 prżed południem w Paryżu 
i na przedmieściach na ogólną ilošė reiestrowanych 587.460 zobotnikow nie 
pracowało 112.951. W ciągu poranka aiesztowano 223 osoby, wśród nich de- 
putowanego Doriota oraz 43 cudzoziesyców. Przed południem policja uda” 
remniła 3 próby urządzenia manifestacyj na ulicach miasta. Na prowincji dzień 
pierwszego maja minął bez poważniejszych zajść. W większych środowiskach 
ilość osób, które powstrzymały się od pracy była mnieisza niż w roku ubiegłym 

STARCIA KOMUNISTÓW Z HITTLEROWCAMI NA PRZEDMIEŚCIACH 
BERLINA. 

BERLIN, 1. 5. (PAT). W godzinach przedpołudniowych w mieście 
panował zupełny spokój. Wpobliżu wielkich placów silne oddziały policji 
strzegły porządku. Na placach odbywały się zgromadzenia pierwszomajowe 
socjaldemokratów i komunistów. Około południa zgromadzenia te zakończyły 
się. Wczoraj wieczorem i w ciągu nocy na przedmieściach Berlina dochodziło 
pomiędzy komunistami i hittlerowcami do krwawych starć, przyczem jeden 
z hittlerowców został zastrzelony przez komunistę, który zbiegł, Dopiero dziś 
nad ranem do policji zgłosił się komunista, który tłumaczył, że strzelał tylko 
ze straszaka. 

SPOKÓJ W BUKARES 71'E. 

BUKARESZT. 1. 5. (PAT). Do południa panował w Bukareszcie całko 
wity spokój. Ruch w mieście odbywał się normalnie. 

SOFJA. 1. 5. (PAT). Grupa komunistów, złożona z około 200 osób, 
przeważnie młodych ludzi, usiłowała manifestować w centrum miasta, została 
jednak rozproszona przez policję, która aresztowała przytem 40 osób. 

 LABARIDGGECJ "SOO 

CAŁKOWITY SPOKÓJ NA ULICACH STOLICY. 

WARSZAWA. 1. 5. (PAT). Dzień 1 maja minął w stolicy zupełnie spo” 
kojnie. Członkowie PPS, Fr. Rew. zebrali się w liczbie około 10 tys. osób ze 
sztandarami i transparentami na placu Teatralnym, gdzie przywódcy Frakcji 
wygłosili przemówienia, poczem o godz. 10.45 utworzył się pochód ze sztan” 
darami, orkiestrami i transparentami na czele. Po przejściu głównemi ulicami 
miasta pochód zatrzymał się przed lokalem okręgowego komitetu robotnicze- 
go poczem po przemówieniu pos Jaworskiego rozwiązał się Jednocześnie człon 
kowie PPS CKW zebrali się na placu Grzybowskim, skąd po wysłuchaniu 
przemówień wyruszyli pochodem ze sztandarami, orkiestrami i transparenta- 
mi przez ulice maiasta, poczem pochód rozwiązał się. Pozatem odbyły się po 
chody Bundu, który połączył się następnie z pochodem PPS CKW, oraz Po- 
alej - Sjonu — prawicy. Spokoju nigdzie nie zakłócono. Komuniści usiłowali 
odbyć szereg pochodów, zbierając się grupami w różnych okolicach miasta. 
Policja jednakże wszystkie pochody na zatrzymując przy tej okazji 
około 30 osób. Nieczynnych było 17 fabryk. W iabrykačh Drzewiecki i jezio 
rański praca odbywała się w 50 proc., Szpotański 30 proc. Personel biurowy 
pracował we wszystkich fabrykach. Tramwaje miejskie i autobusy były do go 
dziny 3 nieczynne. Prócz pochodów odbyły się również akademje Frakcji Re- 
wolucyjnej oraz PPS CKW łącznie z Bundem. O godz. 15 wyruszyły na mia 
sto tramwaje i autobusy. Z całej Polski donoszą, że uroczystości pierwszoma* 
jowe wszędzie odbyły się zupełnie spokojnie. Elementy wywrotowe nigdzie 
nie wykazały aktywności. 

WIEŚCI Z PROWINCZ:. 
WARSZAWA, 1. V. Pat. Według informacyj, otrzymanych z kraju 

obchód pierwszomajowy na terenie całego państwa minął spokojnie. Przed- 
siębiorstwa i różne zakłady przemysłowe tylko na niektórych terenach 
były nieczynne, przyczem w wielu wypadkach zbiegło się to z zaprzesta- 
niem pracy z powodu braku zamówień. Do większych zajść między po- 
szczególnemi ugrupowaniami politycznemi nigdzie nie doszło. Elementy 
wywrotowe próbowały gdzieniegdzie urządzić demonstracie »antypaństwo- 
we, jednak energiczne przeciwdziałanie władz bezpieczeństwa położyło kres 
tym zakusom. Na poszczególnych terenach 'sytuacja przedstawiała się w 
dniu | maja następująco: : 

W białostockiem występowały liczne ugrupowania socjalistyczne. W 
Białymstoku pochód PPŚ lewicy w liczbie 150 osób, policja rozproszyła. 

W województwie lwowskiem P.P.S. C.K.W. urządziła pochód przy 
udziale 1300 osób. Sielrob- Jedność zorganizowała we Lwowie wiec z udzia- 
łem posła Wałnyckiego. Wiec został rozwiązany. Aresztowano 5 osób. 
Só a= województwie stanisławowskiem wiece i pochody odbywały się spo- 
ojnie. 

W województwie poleskiem manifestacje socjalistyczne słabe. Elemen- 
ty wywrotowe prawie niewidoczne. jedynie w Pińsku w czasie tumultu po- 
turbowany został przez pracowników politycznych pos. Grecki (BWRKP), 
którego następnie otoczyła opieką policja. ! 

W Nowogródzkiem manifestacje socjalistyczne bardzo nieznaczne. W 
Lidzie wystąpił w pochodzie PPS-lewicy poseł (BWRKP)  Dworczanin, któ- 
rego obrzucono zgniłemi jajami. 

BA DIN RE IKS A EE LASAT UDE NN SKY TE IST SSG 

Wczorajszy dzień w Wilnie I na powineji | 
Mimo szumrtych zapowiedzi i przygotowań nikt nie zakłódił spokoja w dnia 

wczorajszym i przeszedł an zupełnie apokojeiie tak w mieście jak i na teńenie powiatów. 

W nocy po mieście krążyły patrole policyjne uniemożtiwiając w ten sposób roz- 
rzucanie bibuły agitaqyjnej ż fożwieszanie transparentów. 

Od rana ruch ra mieście był całkiem normalny. Autobusy i taksówki były w ruchu. 
Strajkowali robotnicy tartacz ni, hutnicy, i zatrudnieni ma robotach miejskich. 

Pierwszy ukazał się pochód Gosppdarczych Związków Zawodowyth stojący na 

gruncie idqeologji Marszałka Piłsudskiego, który przeciągnął śródmieścjem w liczbie około 
700 osób udając się do sali przy utity Dąbrowskiego 5 gdzie odbyła sję akademia. 

Główna uwaga była, zwrócpna na pochód związków kamunizujądych, występujących 
pod firmą PPS Lewicy. Poża drdbniemi zajściatsi podhód ten odbył się napgół spokojnie 
W sali ; ulicy Ludwisarskiej gdzie przemawiał komunista poseł Kryńczuk wyni- 
kło, zajście między ośgańjzatorami „uroczystości tak że omal nie doszło do bójki. 

Po raz plerws4y interwerijowała policja na uligy Niemieckłej u wyłotu ulicy Jatko - 
„wej, gdzie dwie żydówki wyrzudily na jezdnię kilkadziesiąt utotek komunistycznych. Kol. 
porterki zostały natychmiast apesptowane. 

Zaraz pptem jakiś żyd usiłował tozwinąć płachtę z napispimi wywrotowemi, lecz wi- 
dZąc, że został zauważony upuścił szmatę na ziemię. 

Również na czele pochodu starano się rpzwinąć transpprpnt lecz obawiający sie 
konsekwencji chorąży zwrócił w osłatniej chwili niebezpłeczny pfzedmibi swkmu przy- 
wódcy ppsłowi Krińczukowi, który ukrył sztandar pod paltem- 3 

W momencie roźwiążywania demonstracji koło ułicy Sawicz znowu pojawiły się 
ulotki komunistyczne, winnych roprzucenia ройс i tym razem ujęła. 

Peckód grzzpowbł jedynie okpło 250 wyrostków żydowskich. Z 
Około godziny 1 pp. PPS zorganizowała akademję w Sali Miejskjel. M. in. przema- 

wiał tam przedstawicieł emigrantów litewskich poseł Popłauskas. W trakkie przemawiań 

dostali się na shlę komuniści i rpzyzucili ulotki, : 
Pochód PPS przeszpdł ppzpz miasto około godzłny 3 

dowskiego „Burdu“. \ 
Tradycyjnym zwyczkjem ppd oknami naszej redakcji wznoszono wrogie okrzyki. 

W godyinach popołudnipwych komznjści nip zrażeni niepowodzeniem jeszcze kilka, 
kretnie próbowali wywołać zgromadzenia, lecz bpz, skutku. 

pp. wryz ze związkami ży- 
\ 

ож о** : 

Na podstawie žarzadzėnia centrali z2wlązkow druktgrzy žydpwskich drukarnie žydow- 
skie były afeczynnć od godz. 6 wiecz, 30 Kwietnia do godz. 6 wiecz. płeńwszpgo maja. 
W ten sposób żadne pismo żydowskie z datą pierwsjijego mafa nie wyspłą. 

MOLODECZNO — Ksjegaraia T-wa „Ruch“, 

KKK UGŁOSŁEN: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy ‚ s 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa xniliietr 60 gr. Wnmmerach świątecznych oraz z prowincji 
Zagraaiczae 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i < 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Adrainistrację zmieniane dowolnie, ża dostarczenie nuimeru dowodowego 20 groszy. 

Dzień zniechęconych |-sży poja Zagranicą i © Polsce 

WARSZAWA — T-we Księg. Kal. „Ruch”. 
WOŁKGWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

KOTA EEST LTOK 

na sronie 2ej i 3 gr. 40. Za tekstęm 15 groszy. Komunikaty oraz 
o 25 proc. drożej, 

czne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co da 

  

Egzotyczny El-Dżeżair 
Algier, w kwietniu. 

Algier nazywa się po arabsku Et 
Dżezair el Bajadża, czyli Biały El-Dže- 
zair, w ustach francuskich w „Ałżer* 
się zamieniło. Największe miasto fran" 
cuskiej Afryki północnej, trzecie co do 
wielkości na całym lądzie afrykańskim 
(po Kairze i Aleksandrii), liczy Alger 
222.000 mieszkańców, w czem 66.000 
tubylców. 

Położony jest wprost cudownie. 
Spacerując po bulwarze de la Republi- 
que i przedłużającym go. bulwarze Car 
not, ma się przed oczyma (bo oba bul 
wary biegną na wysokim murze nad” 
brzeżnym) i port, i całą zatokę. Jest 
tak ciepło, jak w Polsce w lipcu, a błę- 
kit nieba jest jakgdyby ciemniejszy, 
bardziej natężony. Algier europejski 
jest miastem pięknem, z rozmachem 
rozplanowanem i ciągle się rozbudowu 
jącem na zboczach wzgórz zatokę ata” 
czających. Ulice wszystkie niemal bie- 
gną równolegle do brzegu morza, a po 
przeczne spadają ku niemu tarasami 
lub wprost schodami. Niektóre tylko 
wspinają się ku górze esowato, to też 
wypełnia je cały dzień łoskot motorów 
samochodowych i zgrzyt tramwajów. 
W górnych dzielnicach Algieru pełno 
jest rozkosznych prywatnych will, >to- 
czonych ogrodami, w których widzi 
się dojrzewające cytryny (pomaiaiń 
cze już się skończyły). 

Jedziemy właśnie taką wspinającą 
się ulicą Michelet'a do „Palais d'Etė“, 
rezydencji generał gubernatora  Algie- 
nji. P. Piotr Bordes z małżonką wydają 
przyjęcie na cześć bawiących w Algis“ 
rze przedstaw. b. wojskowych państw 
sprzymierzonych. Patac letni, položony 
wśród dużego ogrodu, jest  wspania- 
łym okażem architektury arabskiej. Ist; 
niał jeszcze przed zdobyciem Algieru 
przez Francuzów i służył wówczas ia” 
ko letnia rezydencja „deja* algiersk:e- 
go. Francuzi go całkowicie odnowili i 
rozszerzyli, . a ich  generał-gubernatar 
stale tu zamieszkuje, otaczając swych 
gości iście wschodnim przepychem. 
Tuż przy wejściu do sal mijamy dwa 
szpalery spahisów (algierskich kawa” 
lerzystów) z szablami na baczność. W 
pierwszym salonie witają swych gości 
państwo Bordes, a w następnych gra 
orkiestra smyczkowa 1-go pułku cudzo 
ziemskiego... Wiedziony ciekawością, 
spaceruję po salach podziwiając mo 
zaiki i rzeźby w drzewie tak typowe 
dla 'arabskiego zdobnictwa wnętrz... 
„Dzień dobry Panu** powiada mi nat 
raz jakiś rosły i piękny porucznik spa- 
hisów, w czerwonej tunice i błękitnych 
bufiastych spodniach. Zdziwiony (bo 
przekonany, że w tem towarzystwie 
jestem jedynym Polakiem) pytam: „A 
pan porucznik gdzie się po polsku na” 
uczył*? Okazuje się, że był dwa lata 
w Polsce w misji wojskowej irancu- 
skiej i jaknajlepiej ten pobyt wspomi- 
na. 

Siadamy do stołu. Na prawo i na 
lewo mam dwuch tubylczych | dygni- 
tarzy: jeden jest kaidem, czyli wójtem 
plemienia; drugi — członkiem rady 
generalnej departamentu algierskiego 
Obaj noszą purpurowe płaszcze, ozna” 
ki swego dostojeństwa, obaj mają 
sporo odznaczeń. Są uprzejmi, ostroż- 
ni i małomówni. Gdy się jednego py” 
tam naiwnie, czy jest ze swego losu 
zadowolony, spogląda na mnie zpodeł” 
ba, apotem łamaną irancuszczyzną od 
powiada:, 

— Jesteśmy w Algierji Francuzami, 
jest nam dobrze, służymy w wojsku 
dwa lata, kiedy we Francji zredukowa- 
no służbę do jednego roku; nie skarży” 
my się, uważamy tylko, że należy w 
stosunku do nas całe ustawodawstwo 
francuskie zastosować.... 

Po festynie, który trwał długo i był 
wykwintny, pojechaliśmy zwiedzać sła 
wną „kazbę'* czyli miasto arabskie. Co 
za labirynt małych, brudnych i krętych 
uliczek! W niektórych nieba prawie 
nie widać, bo wyższe piętra domów, z 

Mury domów są wapnem bielone, 
drzwi ciężkie, okute, z małem zakrato* 
wanem okienkiem, przez które gospo 
darz ogląda gościa zanim go wewnątrz 
wpuści. 

Ruch na ulicach jest wielki. Nawo” 
ływania sklepikarzy i  pstrokacizna 
ubiorów tubylców nadają tej dzielnicy 
charakter egzotyczności, czarującej eu- 
ropejskiego przybysza. W  kawiaren” 
kach pełno jest młodych i starych męż 
czyzn grających w karty, lub w domi- 
no, popijających kawę i kłócących sie 
chrapliwym językiem. Kobiety tymcza” 
sem pracują po domach. Nie wszystkie 
coprawda, bo oto weszliśmy w ulicę 
handlu miłością... Na przyźbie każde- 
go domu, kobiety w kolorowych ko” 
szulach i takichże hajdawerach z na- 
szyjnikami z blaszek no szyjach, oraz 
taniemi bransoletami na rękach i no” 
gach zapraszają przechodniów do wnę 
trza. Są przeważnie brzydkie, rozlane, - 
ale oczy mają duże, czarne, melancho- 
lijne... Jeśli jakiś Europejczyk odważy 
się wejść do środka jednego z tych 
„zakładów ”, to tylko aby zobaczyć wy 
uzdany „taniec brzucha '*. ю 

Kazimierz Smogorzewski. 

URBONAS 

ECHA STOLICY | 
AUDJENCJE U PANA PREZYDENTA 

RZECZYPOSPOLITEJ. ; 

WARSZAWA. 1. 5. (PAT) Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej przyjął dziś o godz. 
11 rano delegację Kuratorjum szkolnego w 
Łodzi z kuratorem p. Gadomskim na czele 
Następnie Pan Pręzydent przyjął delegację 
czwartych ogólno - policyjnych sportowych 
zawodów w Katowicach z głównym komen 
dantem policji płk. Jagrym Maleszewskim na. 
czele. Delegacja ta wręczyła Panu Prezyden 
towi Rzeczypospolitej medal pamiątkowy. - 

PREMIER SŁAWEK NA ZAMKU, 

WARSZAWA. 1. V. (P. A. T.) P. pte- | 
zes Rady ministrów Siawek udał się dzie w 
godzinach po-południowych na Zamek, gdzie | 
był przyjęty na audjencji przez Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej. 

POSŁOWIE I SENATORZY KLUBU 
BB U PREMJERA SŁAWKA. 
WARSZAWA. 1. 5. (PAT). Dziś o 

godzinie 17 p. premjer Walery Sławek 
podejmował w salonach Prezydjum Ra 

  

rów klubu 
herbacie wzięli udział: minister Zaleski 
który jest senatorem oraz minister 
Kwiatkowski, który jest posłem. Przy- 
jęcie, które miało charakter towarzyski | 
przeciągnęło się do godziny 19. 

MIN. KWIATKOWSKI A 
WIARSZAWA. 1. 5. (PAT). W dniu dzie | 

siejszym powrócił do Warszawy po dwuity- 
godniowym urlopie, spędzonym zagranicą, 
minister przemysłu i handlu inż. Eugenjusz 

Kwiatkowski. В 

DELEGACJA LODZKIEGO P. W. | 
W BELWEDERZE. 

W ARSZAWA. 1. 5. (PAT). W dniu dzi 
siejszym zgłosiła się do Belwederu delega- 
cja komitetu ufundowania sztandaru Przy- 
sposobienia Wojskowego męskich hufców m. 
Łodzi, Delegacja ta przybyła celem zaprosze 
nia p. Marszałka Piłsudskiego na uroczy- 
stość poświęcenia sztandaru, która odbędzie 
się w dniu 3 maja w Łodzi. Przedtem gi 
cja ta przyjęta była na audjencji przez Pa-- 
na Prezydenta Rzeczypospolitej. : 

` AR 

Zebranie Rady Banku Polskiego 
WARSZAWA, 1.5. Pat. Dnia 29 

kwietnia odbyło się nadzwyczajne ze- 
branie Rady Banku Polskiego, na któ- 
rem prezes Banku p. dr. Wł, Wról 
lewski złożył sprawozdanie ze swej 
podróży zagranicę i z konferencyj | 
gubernatorami banków Angielskiego. 
Francuskiego i Belgijskiego. Następ 
nie Rada załatwiła szereg wniosków 
administracyjnych. { 

WYCIECZKA ATTACHES WOJSKO- 
WYCH W TORUNIU. : 

TORUŃ. 1.5. (PAT). Przedwczoraj wieczo | 
rem przybyła do Torunia wycieczka attaches 

wojskowych poselstw akredytowanych przy 

rządzie polskim. Wycieczka skłaua się Ц 

przedstawicieli 10 państw, a mianowicie Sta | 
nów Zjednoczonych, Anglji, Francji  Italji 
Hiszpanję Estonji, Finlandji, Węgier, Sa 
cji i ZSSR. Po przenocowaniu w  hotek 

„Pod Orłem* wycieczka w dn. wczorajszym 

zwiedziła wszystkie szkoły i kursy wojsko 
we w Toruniu oraz udała sisę na poligon, 
gdzie odbyło się ostre strzelanie. Po połud 

  

   

        

    
     

  

    

  

    
   
    

  

    

   

    
   

Z dalszej rozmowy dowiedziałem 
się, że mój kaid jest zwolennikiem roz- 
szerzenia prawa wyborczego na tubyl- 
ców. Narazie, na 5 milionów tubylców 
Algierji, tylka 100.000 głosuje do de“ 
legacyj finansowych, a 400.000 do rad 
gminnych. Otóż. niektórzy chcieliby 
aby stworzono nowe kategorje wybor- 
ców, a następnie aby przyznano także 
tubylcom prawo wysyłania posłów do 
parlamentu francuskiego (dziś trzy de” 
partamenty algierskie reprezentują w 
Izbie Posłów « w Senacie Francuzi). 
Ale tylko znikoma mniejszość  tubyl- 
ców tego rodzaju żądaniami się inte- 
resuje. Masy są pogrążone w ignoran" 
cji i analiabetyzmie. Pod wpływem re 
ligji muzułmańskiej i klimatu, Algier- 
czyk tubylec pracuje mało, akurat ty” 
le aby na żywność zarobić; nie oszczę- 
dza i nie przewiduje jutra: ma dziś na 
„kustkus* (baranina z kaszą), to i ju- 
tro będzie miał... „lnsz AHach“ (jeśli 
Ałłach zechce)... Nietylko biedacy tak 
rozumują. Szeikowie, kaidzi i agowie 
podobną mają filozofję: są rozrzutni i 
lekkomyślni, łakomi na honory. Toteż 
przy pomocy szkatuły funduszów  dy- 
spozycyjnych i specjalnego wydziału 

odznaczeń generał gubernatorostwo 
dość łatwo ich sobie zjednywa... 

  

leckiego, a wieczorem, po obiedzie wyda 

chali do Warszawy. 

reguły wystające, niemał się dotykają. | 

  

dy Ministrów herbatą posłów i senato- | 
parlamentarnego BB. W | 

nit goście zwiedzili strzelnicę Bractwa Strzi ы 

  



ECHA KRAJOWE 

Dk ow 0 

Z pobytu kanclerza Schobera w Paryżu W amerykańskim kalejdoskopie L L A] 

  

Plaga pożarów na prowincji 
Okropna śmierć czworga dzieci w płomieniach 

Z Brasławia donoszą, że we wsi .wce, gminy jodzkiej, miał miejsce okropny 
wypadek. 

Jeden z tamtejszych chłopów Bronisław Pietkun udał się wraz z żoną na pole, 
pozostawiając w domu czworo małych dzieci. 
miała polecenie pilnować rodzieństwo. 

Starsza, ośmioletnia dziewczynka, 

Dzieci bawiąc się razem zapałkami usiłowały wzniecić ogień w piecu i w ten 
sposób spowodowały zajęcie się szmit i następnie pożar całego domu. 

Maleństwa zamkniete w płonącym budynku poniosły Śmierć w płomieniach. 
Gdy pośpieszono z pomocą znaleziono już tylko zwęglone zwłoki. 

Tego samego dnia t. j. 30 ub. m skutkiem wypadku” zapaliły się zabudowania 
Andrzeja Kornieja we wsi Wałki, gminy bohińskiej. 

Pożar przerzucił się na 'sąsiednie 

przeszło 100 tysięcy złotych 

zabudowania i zniszczył ogółem 24 domy 
mieszkalne, kilkadziesiąt budynków gospodarskich, łaźaie i stodoły. Straty wynoszą 

Również w Miądziole miał miejsce pożar. Udało się go szczęśliwie zlikwidować 
tak, że jedynie spłonęły dwa domy mieszkalne wraz z budynkami. (c) 

  

Przez małą szybkę 
Rodziny wiejskie, których dzieci 

edukują się w miastach o umyśle, mo- 
ralnošci i zdrowiu swoich latorośli mo | 
ga się przekonać trzy razy do roku: w 
czasie feryj świątecznych i letnich, ma 
się wiedzieć, o tyle o ile warunki mar 
tenjalne pozwalają na przyjazd dzieci 
ze zbyt odległych zakładów  nauko- 
wych. 

Miało to miejsce u nas w tym roku 
— gdy tradycyjnie zebrała się rodzina 
na terje Wielkanocne. Przybyłych ze 
szkół chłopców zwykłem obserwować 
nietyle z ciekawości dziadkowskiej, ile 
Polaka, wychowanego w niewolniczej 
moskiewskiej szkole, któremu los po” 
zwolił doczekać się oglądania owoców 
własnej rodzimej szkoły. 

Z moich kilkuletnich obserwacyj na 
własnych wnukach doszedłem do prze 
konania, że w państwie polskiem są 
dwa systemy wychowawcze, różniące 
się pomiędzy sobą o tyle, że czynią 
wrażenie systemów dwóch * różnych 
państw. 

Jeden, to system szkół '/ podległych 
Ministerstwu 'Oświaty, drugi -— Mini- 
sterstwu Wojny. Z pierwszym zaznajo- 
miłem się ną wychowankach polskich 
gimnazjów, z drugim — szkół kadetów 
Dla ścisłości zaznączyć muszę że typy 
obserwowane przezemnie pochodzą ka- 
żdy z innej szkoły i innego. korpusu. 
Pomijam rozwój umysłowy, który jest 
trudny do stwierdzenia przez porów” 
manie — zresztą w dużej mierze zależy 
od osobnika i jego zdolności. Zatrzy- 
mam się jedynie na stronie moralnej i 
wychowawczej, która nas na wsi пар 
więcej interesuje i najłatwiej daje się 
zaobserwować w życiu praktycznem — 
gospodarczem. 

i Otóż wychowanek gimnazjum od 
najniższych klas zdradza, pod każdym 
względem przerażający wstręt do po- 
rządku, czystości, obyczajnego zacho- 
wania się, czyli tak zwanych form to- 
warzyskich. 

'Uderza to nas na wsi szczególnie 
— gdy po kilku dniach pobytu, tryb 
domu, nakręcony podług gospodarcze” 
go zegara — staje się wywroconym 
do góry nogami, a dom — podobny 
do pobojawiska. Ubranie. książki, rze- 
czy, bez względu czy to własne czy 
rodzicielskie, wędrują po całym domu. 
O wczesnem rannem wstawaniu pomi- 
mo, iż na świecie od piątej przyświeca 
najcudniejsze wiosenne słońce — mo- 
wy niema. „Wyczerpanie* nauką przy” 
kuwa do łóżka i dobrze jeżeli kawaler 
zjawi się o dziewiątej na śniadanie. O 
wyręczeniu ojca w gospodarstwie z 
własnej woli i chęci nawet się nie wspo 
mina, ani ze strony młodej generacji, 
ani starszej, która jakby zrezygnowała 
z własnego poglądu na cele wycho- 

wawcze. ю 
„Сгуё% тату im stawać na drodze 

do karjery?! Mamy ich zakopać na 
wsi?.. Inne czasy, inne wymagania, in- 
ne wychowanie, którego zrozumieć my 

sów stanowi odrębny typ, 
jaskrawie swą życiową energją i ra- 
dością 
W'ęc przedewszystkiem wyróżniający 
się porządek. Mundurek na wszystkie 
guziki zapięty; ubranie przed pójściem 
spać ułożone; 
własną ręką, z własnej i nieprzymuszal 

ze szkoły moskiewskiej, nie jesteśmy w 
stanie”. 

Z takiego rozumowania wyższej 
władzy rodzicielskiej bije niewiara w 
możność utrzymania się na warsztacie 
rolnym, 'a jednocześnie pogląd o nie- 
właściwości przykuwania kochanego 
synalka do taczki, która sprawia ojcu 
tyle kłopotu i ciężaru. 

A kochany synalek, zajadły skaut 
do czwartej klasy, od szóstej zaś futbo 
lista i bokser na boiskach miasta — na 
wsi nie da sobie rady z koniem, wozem 
pługiem. Nie potrafi rozmówić się z 
chłopem, nie potrafi guzika przyszyć! 
Słowem w życiu praktycznem niedoraj- 
da skończony. Co innego gdy mówi... 
sypie jak z rękawa nazwiska różnych 
zwycięzców futbolowych, dyskowych, 
samochodowych. Wtedy, zdawałoby 
się, że to jedna praktyczność życiowa, 
jeden czyn przemawia! 

Na pierwszy dzień świąt, kiedy się 
cała rodzina zebrałą po odśpiewaniu 
tradycyjnego: „Wesoły nam dziś dzień 
nastał* — zaproponowałem młodzieży 
żeby coś chórem zaśpiewała. Za cza- 
sów miewoli, w 'tych samych warun 
kach usłyszelibyśmy jakąś  podniosłą 
pieśń partjotyczną, z ust bardziej go” 
rących wybiegłaby może rosyjska pieśń 
rewolucyjna o chłopie który: „w rodi- 
mych lesach na caria podbieriot zdoro- 
wiej i pokriepcze dubinu“. Zadeklamo- 
walby ktėryš „Redutę Ordona“, z po- 
rywającą zaciekłością przeciw, ,moca* 
rzowi, jak szatan złośliwemu** й 

Dziś stało się inaczej — jeden z 
wychowanków gimnazjum państwowe 
wego w nastrojowej ciszy, przy lampie 
przyćmionej śpiewał pieśń, w której 
przewodnią myślą była strofa: 

„Koniec to czarna lufa Colta, 
Śmierć przyjdzie wszystko jedno, skąd, 
Gdy się nie uda żedna wolta, 
Tysiąc woltowy puszczą prąd!...* 

Z komentarzy młodych gimnazistów 
okazało się, że jest to pieśń bardytów 
amerykańskich - przemytników alkoho- 
lowych — dziś wśród młodzieży cie- 
sząca się niezwykłem powodzeniem 
Z ciężkiem wrażeniem musiałbym się 
udać na spoczynek ciesząc się niezwy- 
kłem powodzeniem. Z ciężkiem wraże 
miem musiałbym się udać na spoczy”. 
nek gdyby mi moje kochane kadeciki 
nie huknęły na dobranoc: „Jak to na 
wojence ładnie. 

O! bo młodzież z kadeckich korpu- 
odbijający 

od dekadencji gimnazjalnej. 

buty „wypucowane'* 

nej woli. Rano pierwszy na nogach — 
gotów pomagać ojcu. Zupełnie inny 
świat, inne pokolenie! 

Pytam — czemu to zawdzięczać? 
Dlaczego za czasów moskiewskich о- 

PARYŻ, 1. V. Pat. Kanclerz Schober odjechał dziś ;rano do Londy- 
nu po spędzeniu w Paryżu 3 dni, poświęconych rokowaniom w sprawie 
zamierzonej dla Austrji pożyczki. Kanclerz Schober urządził wczoraj ogól- 
ne przyjęcie dla prasy francuskiej i zagranicznej. Stawiło się nań blisko 
100 dziennikarzy różnych narodowości, którym kanclerz odczytał długą 
deklarację o sytuacji politycznej. gospodarczej i flnansowej Austcji, wyka: 
zując konieczność dla jej ostatecznego uzdrowienia zaciągnięcia pożyczki 
zagranicznej, która powinna zmniejszyć ciężary rządu austrjackiego i ро- 
zwolič mu na wprowadzenie w jak najszybszym czasie ulg w *systemie 
podatkowym. Zapytany przez jednego z'dziennikarzy niemieckich o dążenia 
niektórych elementów austrjackich do połączenia się z Niemcami kanclerz 
Schober użył za tosowanej już onegdaj przez niego formuły: „Jeden naród 
w dwóch państwach". Formuła ta, która nie wywoła'a wielkiego zadowo- 
leria wśród obecnych dziennikarzy niemieckich, doznała w prasie francu- 
skiej życzliwego przyjęcia. Życzyć należy - mówi „Figaro"—aby stała się 
ona żywą rzeczywistością. Pod tym jedynie warunkiem 'wielkie mocarstwa 
będa mogły, po uruchom eniu pierwszej emisji akcyj, przewidzianej w pla: 
nie Youuga, dostarczyć Austrji nowych środków dla jej odbudowy gospo- 
darczej i finansowej 

Banki francuskie hiorą udział w tworzeniu 
syndykatu emisyjnego 

BERLIN, 1. V. Pat. Do prasy donoszą z Paryża: Wczoraj odbywało 
się zebranie konstytuujące przedstawicieli największych banków francuskich. 
biorących udział w utworzeniu t. zw. Syndykatu emisyjnego dla  obligacyj 
Banku Wypłat Miedzynarodowych. W kołach francuskich przypuszczają, 
że emisja obligacyj Banku Wypłat Międzynarodowych bądzie mogła nastą- 
pić w czerwcu ze względu na to, iż dotychczas ani Anglja, ani Włochy nie 
ratyfikowały planu Youngs. 

Co do udziału banków francuskich w pierwszej emisji Banku Wypłat 
Mędzynarodowych, to będzie on wynosił od 15 do 80 miljonów dolarów, 
nie zaś—jak dotychczas przypuszczano—od 120 do 150 milionów dolarów. 
Wysokość transzy amerykańskiej ma być równa transzy francuskiej, Ocze- 
kuja. iż subskrypcja w Francii przewyższy w krótkim czasie wysokość za- 
kreślonego przez banki udziału zarówno ze względu na protegowanie tej 
emisji przez rząd francuski, jaki i dzięki stosunkowo wysokiemu jej opro- 
centowaniu. ; 

Ausfrja na drodze do rozbrojenia 
GENEWA, 1. 5. Pat. (Szwajcarska Agencja Telegraficzna) Sekretarjat 

Ligi ogłosił w dniu dzisiejszym przesłane Lidze Narodów przez kanclerza 
Schobera pismo, w którem rząd austrjacki komunikuje, że w najbliższej 
przyszłości będzie nadsyłał Lidze Narodów sporadyczne zawiadomienia o 
przeprowadzonem rozbrojeniu  socjalistyczno-republikańskiego Schutzbundu 
i mieszczańskiej Heimwehry. Pismo zaznacza, że na najbliższej sesji austrja 
ckiej Rady Narodowej rząd przedstawi projekt ustawy, zabraniającej ostro 
posiadanie broni i wprowadzającej powszechny obowiązek oddawania bro- 
ni odpowiednim władzom. o 

Niewyraźne pozycje budżefu niemieckiego 
BERLIN, 1. V. PAT. Prasa niemiecka ostro krytykuje sposób, w 

jaki rząd Rzeszy ogłasza dane preliminarza budżetowego, mającego wejść 
pod obrady parlamentu. Dziennik podkreśla, że budżet na rok 1930 prze: 
widuje nie 8,4 miliardy marek, lecz 11,6 miljardów. W porównaniu z bud- 
žetem na rok 1929 wydatki ministerstwa Reichswehry wzrosły o 39 miljo: 
nów, z czego 21 i pół miljona przeznaczonych jest na t. zw. wydatki jed. 
norazowe. Cyfra ta nie uwzględnia wydatków na budowę pancernika „B*. 
Wydatki ministerstwa wyżywienia wztosły o 36 miljonów. W sumie tej 
nie zostały uwzględnione wydatki, przeznaczone na program pomocy dla 
rolnictwa wschodnich terenów. 

Rokowania w sprawie kolei wschodnie - chińskiej 
SZANGHAJ. 1 V Pat. Delegacja chińska, złożona z 5ciu członków 

oraz 20 tu sekretarzy i tłumaczy, odjechała z Charbina do Moskwy na kon: 
ferencję w celu uregulowania spraw, dotyczących kolei wschodnio'chińskiej 
która ma się odbyć w dniu 15 maja. 

  

Zuchwały napad w lesie pod Tuszynem | 
ŁÓDŹ. 1.V. Pat. Ubiegłej nocy władze policyjne zostały zaalarmowane zuchwa- 

łym napadem, którego oiiarą padli łódzcy ekspedytorzy. Późnym wieczorem wyjechał 
z Łodzi samochód ciężarowy, transportujący towary do zagłębia Dąbrowskiego. Gdy 
samochód ten naładowany manufakturą znalazł się na wąskiej szosie pod lasem Tu- 
szyńskim, nagle na zakręcie wpoprzek drogi wyjechał na niego samochód osobowy, z 
którego wyskoczyli ludzie uzbrojeni w rewolwery. grożąc śmiercią w razie oporui żą- 
dając wydania im towarów. Następnie z błyskawiczną szybkością bandyci  przełado- 
wali do swego samochodu towary na ogólną sumę około 50 tysięcy złotych i następ- 
nie skoczyli do samochodu i odjechali w kierunku Tuszyna. 

Policja prowadzi energiczne śledztwo w tej sprawie. Dotychczas jednak na żad- 
ne ślądy złoczyńców nie natrafiono. 

  

„ tykańscy parlamentarzyści piją chętnie 

(ZK) Zdawiendawna w całym 
świecie jest znaną, przesadna Anglo- 
Saska pruderja, która płaszczem katoń 
skiej cnoty szumnie głoszonych haseł, 
osłania wszelkie nadużycia i zgniliznę 
moralną. Ta sama rozbieżność czynów 
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w wielkim wyborze i wspaniałych 
z surowemi  purytańskiemi hasłami odmianach 
jest cechą Amerykanów, która w pierw” Do sadzenia 
szej linji odnosi się do ustawy prohi- 1 sztuka zł. 1.50 
bicyjnej. : > : > | 10 sztuk „ 14.— 

Na ostatniem kongresie organizacyj 100.sztuk „ 120.— 
kobiecych, zebranym dla omówienia re с 

oleca formy ustawy prohibicyjnej, synowa 
prezydenta Roosevelta, żona Archibal- 
da Roosevelta nie wahała się publicz” 
nie wygłosić, że bez względu czy gło- 
sują za czy przeciw prohibicji, wszy” 
scy posłowie i senatorowie piją. Na po 
parcie swych słów przytoczyła ona ca” 
ły szereg własnych doświadczeń, któ- 
re wykazują niezbicie, że wszyscy ame 
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KUP LOS! 

klas 21-szej Polskiej 
Lof. Państw. 

w najszczęśliwszej kolekturze 

i. NINKOWSKI 
Wilno, Niemiecka 35, tel. (3-17 

P. K. O. 80928 
Centrala: Warszawa Nalewki 40 
Oddział w Lidzie, Suwalska 28 

Główna wygrana 

ZL.150.000 
Co dragi Jos ai wydrać! 

korzysta ОРа i] 
Clągnienie rozpoczyna się już 17 maja 

Ogólna suma wygranych 

Zi 32000000 
[ 114 losu zł. 10; ak losu zł. 20 
Bd 3j4 tosu zł. 30; 11 Tosu zł. 40 

Na prowincję wysyłamy losy nie- 
zwłoczsie po wpłaceniu należności ! 

na nasze konto P. K. О. 80928 

ва ) Ек ОВ 

policji zgłosiła się jego żona, która 
twierdzi,, że zeznania jej męża są wy- 
nikiem pewnego rodzaj. choroby umy” 
słowej, będącej następstwem szoku 
nerwowego, doznanego przy wypadku 
'automobilowym. Pod wpływem tej cha - 
roby oskarża się on często o popełnie- 
nie najróżniejszych zbrodni. 

Przed postawieniem Rinaldiego w 
stan oskarżenia, ekspertyza lekarska 
ma zbadać jego stan psychiczny. 

£g91-0 

  

przy każdej nadarzającej się okazji. 
Drugim nie mniej jaskrawym przy- 

kładem amerykańskiego fałszu, jest 
świeżo wydany przez wielebnego dr. 
Russel Bowie, dekret, mający na celu 
położenia kresu szerzącej się w Ame" 
ryce demoralizacji zawierania  mał- 
żeństw na próbę. Ten rodzaj małżeństw 
rozpowszechnił się bardzo w ostatnich 
czasach w .Stanach Zjednoczonych. 
Otóż aby temu zapobiec dekret opie- 
wa, że odtąd wszyscy narzeczeni bę” 
dą obowiązani dać gwarancję i składać 
pisemne zobowiązania, że po dojrza- 
łym namyśle są zdecydowani na za” 
warcie stałego związku i zobowiązują 
się do dochowania wierności i do wza” 
jemnych ustępstw. 

Sensacją Los Angelos stolicy filmu 
jest aresztowanie pana Russel Rinaldo 
pod zarzutem zamordowania przed о- 
śmiu laty p. Wiljama Desmond Tay- 
lora, znanego producenta filmowego. 

Pana Taylora znaleziono przed 8 laty 
nieżywego w gabinecie zastrzelonego 
z rewolweru. 

Natychmiastowe śledztwo nie wy- 
kryła mordercy. Policja podejrzewała 
o zabójstwo dyrektora wytwórni filmo 
wej i przetrzymała pod nadzorem pa” 
nią Mabel Normand, artystkę  filmo- 
wą, zmarłą przed paru miesiącami na 
gruźlicę, która była u dyrektora za 
chwilę przed zabójstwem. Ale dla bra 
ku dowodów artystkę zwolniono. 

Rinaldi przyznał się i złożył kom- 
pletne zeznania. Rinaldo towarzyszyć 
miał pani. Normand do dyrektora i był 
świadkiem jej nieporozumienia z Tay- 
lorem, po jej odejściu pozostał, a w 

obronie interesów pokrzywdzonej przez 
dyrektora gwiazdy, wszczął z nim dy” 
skusję, która szybko przybrała ostry 
charakter, wreszcie w uniesieniu Rinal- 
do zastrzelił Taylora jego własnym re- 
wolwerem. 

Rinaldiego przetrzymano w aresz- 
tach, chociaż nie jest jeszcze pewnem, 
że on popełnił to zabójstwo, gdyż. do 

"Protas skautów niemieckim w Polsce 
BYDGOSZCZ. 1.V. Pat. W dniu dzisiejszym przed południem rozpoczęła się 

przed sądem okręgowym w Bygoszczy rozprawa karna przeciwko kierownikom har- 
cerstwa niemieckiego w Polsce, oskarżonym o wysyłanie nielegalnie «przez Gdańsk 
skautów niemieckich—obywateli polskich do Rzeszy niemieckiej, gdzie ci ostatni od- 
bywali kurs przygotowania wojskowego. Rozprawie przewodniczy sędzią sądu okrę- 
gowego p. Radłowski. Oskarża wiceprokurator dr. Puriel. Obronę wnoszą pos. Spitzer 
z Bydgoszczy i mec. Grzegorzewski z Poznania. у 4 

Na ławie oskaržonych zasiadają: dr. Walter Buchardt profesor gimnazjalny z 
Poznania, Fryderyk Milke, urzędnik niemieckiego biura Sejmu i Senatu w Bydgoszczy, 
Henryk Freuss, elektromonter w Bydźoszczy, odbywający obecnie służbę w 8 pułku 
saperów w Toruniu, wreszcie Karol Burow, rolnik z Pstrówka. Na rozprawę powoła= 
no 7 świadków. Między innemi przybył z Londynu specjalnie naten proces jeden z 
kierowników harcerstwa angielskiego p. Collinbridge. 

J 

z nadarzająceį   
bowiązywał ucznia uniform, który na- 
dawał. formę młodzieńcowi, uczył go 
porządku i czystości? 

Odpowiadają mi, bo widzi, dziadu- 
nio, to był system policyjny, który dor 
bry był dla carskich stupajek a obrażał 
by ucznia demokratycznego państwa. 

W głowie mi się pomieścić nie mo- 
że — co ma policja do wychowania, 
lub duma do demokratyzmu? Jeden jest 
fakt niezbity: rodzice nie protestują w 
przekonaniu, że będąc ludźmi wycho- 
wanymi przez moskiewskich  pedago- 

gów, nie są powołani do wydawania 
sądu o nowoczesnych polskich  prą- 
dach wychowawczych. Skąd jednak ta 
buta i pewność siebie u pedagogów, 
którzy wszak też nie spadli z nieba, 
lecz zostali wychowani przez zabor- 
ców?... 

| A wreszcie dlaczego jednak Ma:sza 
łek Piłsudski utrzymał w wojskowej 
sferze stary nasz system wych wania? 

Nikt mi na to nie może odpowie- 
dzieć. 

Strukczaszy. 

Na wniosek oskarżyciela publicznego przewodniczący zarządził ścisłą tą 
rozprawy. bowiem przedmiotem jej będą fakty, których zachowanie w Ścisłej tajemni- 

tajność 

cy leży w interesie państwa. Rozprawa potrwa przypuszczalnie dwa dni. 

Zbiorowa zbrodnia pod wpływem <niryfyzmu 
  

LAS PALMAS. 1.V. Pat. W Las Palmas aresztowano 
zbrodnią popełnioną pod wpływem spirytyzmu. Medjum, 
na których rzekomo miął komunikować się za jego pośrednictwem z 

' 

12 osób w związku ze 
biorące udział w seansach, 

rodziną młody 
człowiek, który niedawno zmarł, oświadczyło, iż konieczne jest poświęcenie kogokol- 
wiek z rodziny, by zmarły mógł wydostać się z piekła. О 

Na ciągnienie lasu nikt z rodziny nie chciat się zgodzit. Wreszcie siostra zmar- 
łego wyraziła Swą zgodę na poniesienie ofiary. Po 4 godzinach najokropniejszych 
męczarni ofiara współczesnego zabobonu zmarła pod uderzeniami zwyrodniałej rodzi 
ny i przyjaciół zmarłego. 
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Z życia Argentyny 
Karnawał! Wszystko w Argentynie 

wyczekuje tych dni kilku. Prasa Od- 
dawna tem zajęta. Jest to nawet po- 
części kwestją stanu. Pan Prezydent 
Irigoyen ze swym rządem poświęcił 
jedno posiedzenie Rady Ministrów 
rozważaniu, czy ze względu na wy- 
bory powszechne przypadające w nie: 
dzielę 2 marca, nie odłożyć karnawału 

_0 tydzień. Kwestia sprzeczności takie- 
go projektu z porządkiem rzeczy usta- 
„nowionym przez Kościół katolicki, 
który od środy popielcowej wszelkie 
zabawy zakazuje, wcalę nie była bra- 
ną pod uwagę. Społeczeństwo to i 
Państwo są nawskroś sowieckie. Or- 
ganizację kościoła tolerują w swem 
łonie jak wiele innych; Same jednak, 

_ jako takie, z kościołem się nie solida- 
' ryzują, pozostawiając to jednostkom. 

Czy i ile podobne stanowisko szkody 
przynosi duchowemu poziomowi tego 
Społeczeństwa—nie czas tu i nie miej- 
sce rozważać, 

Były zdania za odroczeniem kar: 
nawału. Rząd jednak z aprobatą .Pre- 
zydenta uznal za „właściwe pozosta” 
wić owe Święta karnawałowe natural- 
nemu swemu biegowi. Zarządzono 
tylko ostrzejsze pogotowie policji by 
zapobiec możliwym bójkom i nožow- 
nictwu. 

Jednak zbieg tych dwóch objawów 
życia w jednym dniu: niepokoił wielu. 
Znalazłem takich którzy mi radzili 

przed godz. szóstą wieczór niewycho- 
dzić z hotelu 

Życie zawiodło oczekiwania pesy- 
mistów. W niedzielę 2 marca stosow- 
nie do obowiązujących ustaw irozpo- 
rządzeń wszystko było zamknięte. 
Nawet salony pucybutów które zwykle 
nawet w wielkie Święta pracują, i w 
których, siedząc na wygodnym klubo- 
wym fotelu przy dźwiękach dobrego 
zwykle gramofonu przeciętny Argen- 
tyńczyk trzy razy dziennie butikom 
każe nadawać połysk zwierciadła 
(lustrar colzados, tak się ta operacja 
nazywa) nawet salony pucybutów by- 
ły zamknięte. Restauracje w godzinie 
śniadania otwarto na krótko. Obywa 
tele głosowali zupełnie spokojnie. 

Ale karnawał ma swoje prawa, W 
poniedziałek i wtorek zapustne wszy- 
stkie urzędy, banki, większe firmy i 
fabryki były zamknięte. Wszyscy próż- 
nowali, łącznie do tvch, którzy winni 
byli obliczać głosy. Urny w gmachu 
Kongresu strzeżone przez straż ,woj- 
skową.i wybranych mężów zaufania 
czekały aż karnawał minie. 

Po południu na obszernej Costa: 
nerji masa samochodów zapełnionych 
ukośtjumowanemi dziećmi, Rzucanie 
papierowych confetti. Trochę krzyku 
i śmiechu, lecz niewiele. 

Wieczorem plaża i avenido de 
Mayo pomiędzy rożowym domem 
rządu i pałacem kongresu będą  ilu- 
minowane. Kolej przyjdzie na star- 
szych. Zapewne tam się rozbawią. 

Rozczarowałem się. Iluminacja 
istotnie bardzo bogata. Trzy wieczory 

„kt6reby ten tłum wyróżniała od 

z rrędu paliła się niezliczona ilość 
lamp elektrycznych różnych kształtów 
i kolorow. Przeważały ogromne tarcze 
gęsto w poprzek ulicy pozawieszane i 
przepełnione lampami. Blask szalony. 
Na placu poustawiane gęsto maszty 
z gronami, snopami i stogami lamp 
żarzących. Ale wyobraźni, artystycznej 
twórczości, symboliki nie widziałem. 

Tu i owdzie przygrywają orkiestry. 
Naogół grają źle. W innych miejscach 
radjo oddaje muzykę. : 

Na jezdni w koło placu i wjedną 
{ drugą stronę długiej na przeszło 
kilometr ulicy jadą samochody  cza- 
sem ozdobione sztucznemi kwiatami, 
czasem z zamaskowaną lub ugrymo: 
waną i ukośtjumowaną grupą ludzi. 
Klika hałaśliwych pochodów, z dzie” 
sięć alegorycznych wozów . reklamo- 
wych. Oto wszystko. 

Tłum stutysięczny conajmniej wol- 
no się posuwał w jednym tyłko kie- 
runku na każdym chodniku, i patrzył. 
Nietviko zaražliweį wesołości włoskiej 
lub francuskiej Riwiery, ale wogóle 
wesołości tak. dobrze jak nie było. 
Pogodny nastrój i nic więcej. | tak 
przez trzy wieczory. Ani tańców ulicz- 
nych, ani pieśni, ani żadnej rzeczy 

fall 
ludzkiej spacerującej w niedzielę po- 
południu w Ujazdowskich Alejach. 

A mimo to Argentyńczyk o swój 
karnawał dba: i zapewne  zrzuciłby 
każdy rząd któryby tego widowiska 
mu nie dał. 

Fakt znamienny, Pijanych ani pod- 

humorzonych nie było wcale. — Wyraź: 
nie ani jednego. 

Mówią że bale w operze i innych 
teatrach więcej bywają ożywione. 
Publiczność dystyngowana bawiła się 
jakoby w domach i na zabawach pry- 
watnych. Jeżeli tak słę bawiła jak ten 
tłum—to jej nie winszuję. 

Co za różnica z publicznością 
polską! 

Mimo, że było nudno w bezczyn: 
ności te trzy dni czekać, poddać się 
musiałem losowi z rezygnacją. Wresz- 
cie karnawał minął. Wszyscy wrócili 
do zajęć, podczas których mają wyrax 
twarzy i ruchy bardziej ożywione niż 
w czasie oficialnej zabawy. Zobaczy- 
my co to da! : 

Czy z tej nudnej nieco choć nie 
znudzonej postawy tłumu mam sądzić 
o jego powadze wogóle, czy o tro: 
skach materjalnych wynikających z 
ciężkiego dość kryzysu gospodarcze” 
go—nie wiem. Myślę jednak, i w tem 
mię potwierdzają znawcy Argentyny, 
a zwłaszcza Buenos Aires, że pewna 
indolencja odbijająca się tu we wszy- 
stkiem, więc i w zabawach, owocem 
jest tego wilgotnego a upalnego latem 
klimatu. W prowincjach bardziej na 
zachód położonych, gdzje suche po- 
wietrze pozwala znosić łatwo upał 
nieraz o 10? przewyższający tempera- 
turę w Buenos Alres, hiszpański 
temperament zachował się w całości. 
Znalazł on między innemi swój wy- 
raz w ostatnich krwawych  zajściach 
w czasie bezpośrednio poprzedzają- 
cym wybory. W Buenos Aires w La 

Plata i innych miejscowościach poło- 
żonych w wilgotnej nizinie nic po- 
dobnego się nie zdarzyło. 

* + * 

Jeżeli o społeczeństwie sądzić ma- 
my z jego stosunku do drukowanego 
papieru, a zwłaszcza do prasy i takoż 
z samej prasy—uznać należy, że spo: 
łeczeństwo w Buenos Aires na wyso- 
kim stoi poxriomie. La Prenza, La 
Calle, La Nacion, La Coitica—zwłasz- 
czą te dwa ostatnie organa stanowią 
istne bogactwo. Prędkość i szczegóło- 
wość informacyj, ilość artykułów i 
wiadomości z najróżnorodniejszyeh 
dziedzin imponują. Z Europy wiado- 
mości najszczegółowsze: Konierencja 
Londyńska, Konferencja w Hadze i w 
Genewie, kryzys władzy we Francji, 
niedomagania polityczne Reichstagu, 
włoskie w Trypolistanie, kroki, ruch 
monarchiczny ! republikański w Hisz- 
panii, stosunek wytwórczości ziarna 
w Europie do konsumcji, ruch cen 
zboża i widoki na przyszłość, wszyst- 
ko ma codzień rzeczowe oświetlenie. 
Z Kmeryki Północnej i Południowej 
oczywiście wiadomości jeszcze obszer: 
niejsze. Każde pociągnięcie kanadyj- 
skiego Poola- zbożowego, giełda w 
Chicago, wybory prezydenta w Brazylji 
ruch w kawie, ryżu, owocach, ruch 
okrętów —wszystko podane publiczno- 
ści skrupulatnie i rzeczowo. 

Tych niesmacznych a u nas po- 
wszechnych wyzwisk pómiędzy orga- 
nami różnych kierunków politycznych 
tak dobrze iak niema. 

W czasie kampanji przedwyborczej 
opozycyjna La Criticą bardzo napada- 
ła na Rząd i Prezydenta, ale nie wy- 
myślała prasie stojącej na jego 
stronie. 

Imponuje też ilość wybitnych euro- 
pejskich współpracowników. 

W La Nacion pisuje pan Rajmond 
Poincare. W La Prenza Lloyd George 

4 p. Herriot. W innych pismach spo- 
tykałem wstępne artykuły podpisane 
przez Prezesa Banku Angielskiego 
i byłego kanclerza Rzeszy p. Luthera. 

Piszą wybitni ludzie wszystkich 
narodów i o wszystkiem prócz o..., 
Polsce. Polskich współpracowników 
takoż niema. 

Od przeszło miesiąca spotkałem 
dwie tylko wzmianki z Polski. Pierw- 
sza—to jakieś fałszerstwo zagranicz- 
nych paszportów; druga—to Śmierć 
Józefa Śliwińskiego. Pozatem nic, zgo- 
ła nic. 

I tu przykre ogarnia uczucie, ge 
rzej niż uczucie, bo Świadomość tego 
jak mało znaczymy na Świecie, w je- 
go ekonomii ogólnej, w jego polityce, 

Gdyby pewnego poranku Polski 
znowu zabrakło, w Ameryce Połud: 
niowej niktby tego nie spostrzegł, a 
zmiana rządu w San Domingo, nie- 
związanym żadną ani plemienną, ani 
gospodarczą, ani polityczną nicią z 
resztą tego ogromnego lądu większe- 
by wywarła wrażenie niż zanik pań- 
stwowości o 30 mijonach ludności. 

Szymon Meysztowicz. 
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E Dziś Bal Polskiego Biatego Krzyża 
CIEKAWA SPRAWA O ZWROT MAJĄTKU 

SKONFISKOWANY CZY NIE SKON- 
FISKOWANY?—POWSTANIEC CZY 

ZDRAJCA? 
W dniu wczorajszym Sąd Okręgo” 

wy w Wilnie w składzie: przewodniczą 
oraz sędzi ów 

Wereszczaki i Dąbrowskiego rozpoznał 

niezwykle ciekawą sprawę о rewindy- 

kację majątku Tarnowszczyzna (2500 

dzies.) w pow. lidzkim należącego do 

pr. Mauros, a nabytego w 1866 r. od 
Konstantego Kaszyca. 

Kaszyc za udział w powstaniu ska 

zany został przez Sąd polowy na roz 

strzelanie. Sąd uznał za możliwe zwró- 

cenie się do Murawjewa z wnioskiem o 
ułaskawienie skazanego. Krwawy satra 
pa skorzystał z przysługującego mu 

prawa łaski i darował życie Kaszycowi 

motywując to tem, że na pierwszem 

już badaniu, kierowany, jak sam zeznał 

pojmowaniem całej bezowocności i 

szkodliwości podjętego przez rewolu- 
cjonistó w powstania, wyjawił wszyst” 
kich znanych sobie członków organi- 
zacji w pow. Nowogródzkim wymienia” 

jąc jednocześnie wiełe innych osób, 

'które następnie zostały aresztowane. 

Zamiast kary śmierci zesłano Kaszyca 

do Kazańskiej gub. pobierając grzyw- 

nę w wysokości 9 tys. rubli. Jednocze- 
śnie z tem sam Murawjew nakazał 
zdjąć z maj. Kaszyca — Tamowszczy 
zny sekwestr nałożony w myśł ukazu 
carskiego z dn. 10. 12. 1865, a naka” 

zujący sprzedaż majątków uczestników 

powstania osobom rosyjskiego pocha- 

dzenia. * 
Tarnowszczyzna została następnie 

dobrowolnie sprzedana przez Kaszyca 
hr. Mauros, 'a w roku 1883 ustanowio- 

„na została w niej ordynacja. 8 
Przeszło wiele lat. Runęła mocar- 

stwowa Rosja, zginęli Murawjewy i 
ich pomocnicy. Zmartwychwstała Pol- 

ska. Ten i ów, wnuk powstańca wy” 
dziedziczonego przez rządy zaborców 
zwrócił się do Sądów o zwrot majątku 
zagrabionego za udział w powstaniu, a 
przekazanego osobom rządowi temu 

zasłużonym. 
W szeregu zabiegających o zwrot 

majątku znalazła się i p. Jadwiga Janu 
szkiewiczowa wnuczka: Konstantego Ka 
szyca, w której imieniu skargę, powo” 
dową złożył adw. K. Głębocki wyzna- 
czając wartość powództwa na pół mil- 
jona złotych. Sprawa została wyzna” 
czona na dzień wczorajszy i jak to już 
zaznaczylismy na wstępie została roz- 

. poznana. e 

W skardze powodowej wskazane 
zostało, że Tarnowszczyzna sprzeda” 

na została, przymusowo na mocy uka- 
zu cesarskiego, za udział K. Kaszyca 

w powstaniu przyczem cena kupna by- 
ła nieproporcjonalnie niska da rzeczy- 
wistej wartości. Dalej powód cywilny 
domaga się usunięcia obecnej właści- 
cielki p. Marji hr. Ekse uznając jako 
prawą właścicielkę p. J. z Kaszycow 
Januszkiewiczową. Wywody te popie- 
rał na rozprawie sądowej zastępujący 
nieobecnego adw. Głębockiego adw. 
Werner z Warszawy. 

Ze strony obecnych właścicieli maj. 
"Ta nowszczyzny wystąpili adwokaci 
A. Marcinowski i Strumiło. Adw. Mar: 
cinowski opierając się na materjale rze 
<czowym w postaci szeregu dokumen” 
tów pochodzących z archiwum Muraw 
jewskiego i generał - gubernatora scha 

rakteryzował postać Konstatego Kaszy 
ca jako zdrajcę sprawy 63 r., udowad- 
niał Sądowi, że ukaz carski dotyczący 
przymusu sprzedawania majątków Ro- 
sjanom przez uczestników powstania 
mie dotyczył majątku Kaszyca, jak na 
to wskazuje decyzja Murawjewa, a 

-przez to samo nie była to sprzedaż pod 
przymusem. Zresztą do sprawy dołą- 
czone zostało zaświadczenie Józefa sy” 
na Konstantego Kaszyca, w którem mó 
wi on, że „majątek ten  (Tarnow- 
Szczyzna — przyp. Redakoji) został 
Mu (hr. Maurosowi) przez mego Oj- 
<a dobrowolnie i ugodliwie sprzedany 
bez żadnego zgoła z czyjekolwiekbądź 
strony, nacisku“. 

Adwokat Strumiłło wziął na siebie 
trud omówienia szeregu wyroków Sa- 

du Najwyższego w sprawie rewindy- 
kacji oraz zaznacza, że wszystkie te 

wyroki dotyczą spraw 0 majątki skon- 
fiskowane w (tym jednak wypadku nie 
byto konfiskaty, a dobrowolna sprzedaż 

‚ Przyczem z maj. Tarnowszczyzna ob” 
Szaru 2941 dziesięcin kupionego w 
1850 r. za 54.000 rubli sprzedaną zo- 
stała po szesnastu latach hr. Mattroso- 
Wi część — 2500 dzies. za sumę 
56.000 rubli, Przy tej tranzakcji Ka- 
Szyc zarobił kilka tysięcy nie licząc 
421 dziesięcin ziemi sprzedanych u- 
przednio. 

Dziś prawa spadkobierczyni pseudo 
bohatera narodowego i koniidenta por. 

ndarmerji  murawjewskiej Gogiela 
(Kaszyc wydał por. Gogielowi: ks. 
Bielikowicza, ziem. M. Wolskiego, E. 
Zawadzkiego, ziemianirfa Sorokę i dy* 
misjonowanego oficera Domańskiego, 
którzy zostali aresztowani oraz 080" 
by, które wpłacały, pieniądze na spra- 
wę powstania, a mianowicie:  Umia* 

puickiego, Magnuszewskiėgo į innych 
— dokument znajduje się w Archiwum 
Państwowym w Wilnie) p. Jadwiga 
Januszkiewiczowa zabiega o zwrot „za 
grabionego* majątku. 

Sąd narazie odroczył ogłoszenie de 
cyzji. EC 

Program uroczystości w dniu 3 maja 
jak się dowiadujemy program uroczystości związanych z obchodem święta 

państwowego w dniu jutrzejszym jest następujący: 
Dziś o godz. 19 m. 30 odbędzie się capstrzyk połączonych orkiestr wojskowych 

garnizonu m. Wilna przed gmachem Urzędu Wojewódzkiego. Orkiestry odegrają 
wspólnie hymn państwowy, marsz Lewackiego Nr. 7 oraz Pierwszą Brygadę, następ= 
nie zaś rozejdą się w różnych kierunkach, zatrzymując się przed pałacem przy ulicy 
Uniwersyteckiej, laspektoratem Armji, Dowództwem Obszaru War.. D-wem 1 dywizji 
ppleg., przy ulicy Wielkiej oraz na pl. św. Piotra i Pawła. 

Jutro o godz. 10.15—uroczysta Msza Święta w B:zylice Wileńskiej poczem o 
godz, 10—12 — nabożeństwa uroczyste w świątyniach innych wyznań, o !1-ei—Msza 
Święta polowa z kazaniem na placu ćwiczeń 4 pułku ułanów przy ul. Kalwaryjskie 
dla Bo CY, garnizonu wileńskiego. Po Mszy Świętej tamże defilada oddziałów woj- 
skowych. 

O 13.ej — Wielka zabawa ludowa w lasku na Zwierzyńcu, na program której 
składają się różnego rodzaju gry ssortowe oraz inne rozrywki dla młodzieży i doros- 
łych Wstęp bezpłatny. o 17—18 - Koncerty postojowe orkiestr wojskowych w skwerze 
przed Urzędem Wojewódzkim, Cielętniku, ogrodzie Bernardyńskim, na placu Orzesz* 
kowej i na placu św. Piotra i Pawła i wreszcie o 20-ej — Przedstawienie w Teatrze 
aa na Pohulance „Krakowiacy i Górale", urządzone staraniem Magistratu m. 

ilna. 

Wyboy do Szimu w okręgu Święciańskim 
ODBĘDĄ SIĘ 13 LIPCA R. B. ? 

W związku z uniewažnieniem przez Sąd Najwyższy wyborów do Sejmu 
dokonanych w 1928 roku w okręgu wyborczym Nr. 64 Święciańskim minister 
spraw Wewnętrznych zarządził dokonanie ponownych wyborów w tym okrę* 
gu. W skład okręgu Nr. 64 wchodzą powiaty: święciański, brasławski, dzi- 
snieński i postawski woj. wileńskiego. Głosowanie odbędzie się w dniu 13 
lipca rb. W myśl zarządzenia ministerstwa podział na obwody głosowania 
i spisy wyborców pozostają te same jakie były przy wyborach w r. 1928 (y). 

stowskiego, ks. Macieja Radziwiłła, Li- P- P 
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. NABOŻEŃSTWA 

— (k) Rozkład nabożeństw na dzień 3 
mają. J 
Katedra. Godz. 6 Msza św. majowa, godz. 
8.30 — Msza św. z suplikacjami, godz. 9.30 
wotywa, godz. 10.15 — suma celebruje J. E. 
arcybiskup Metropolita Wileński. Kazanie 
wygłosi ks. kanonik Żebrowski godz. 16 — 
Nieszpory, godz. 5 — nabożeństwo majowe. 
W czasie Mszy św. o godz. 10 będą obecni 
przedstawiciele władz. Z : 

Kościół św: Ignacego. Z okazji rocznicy 
święta narodowego 3 maja odprawiona bę- 
dzie uroczysta msza św. w kościele garnizo 
nowym św. Ignacego o godz. 9 rano, Msza 
św. polowa, zaś o godz. 11 odprawiona bę- 
dząe Msza św. polowa ma placu 4 pułku u- 
łanów. (za rynkiem kalwaryjskim)  poczem 
nastąpi defilada. ! 

Kościół św. Jama. Godz. 6 — prymarja, 
godz. 9 — msza Św. dla dzieci, god. 10 msza 
św. uczniowska, godz. 10 msza św. akade- 
micka, recytowana z kazaniem, godz. 16.30 
wykład z Pisma św., godz. 17 nieszpory. 
i nabożeństwa majowe. 

Kościół Ostrobramski, godz. 6 — Pry- 
„marja, godz. 8 — Msza św. w kaplicy, godz. 
9 — wotywa uczniowska w kościele, godz. 
10 — Msza św. uczniowska, godz. 11 — Su- 
ma, godz. 16 — wykład z Pisma św., godz. 
16.30 nieszpory w. kościele, godz. 17 Li 
tanja i nabożeństwo majowe. 

Kościół po Bernardyński. Godz. 6 — Pry- 
marja, godz. 8 — Msza cicha, godz. 9 
msza św. lczniowska, godz. 11 suma godz. 
16.30 — Nieszpory, godz. 19.15 — nabożeń- 
swo majowe. 

Kościół św. Ducha. Godz. 7 — Prymarja 
godz. 8.30 — wotywa, godz. 11 — suma, 
godz. 15.30 wykład z Pisma św., godz. 16 
nieszpory, 

Kościół św. Jakoba. Godz. 6 Prymarja, 
godz. 9 — Msza šw. ucziiowska, godz. 11 
suma, godz. 16.30 — wykład z Pisma św., 
godz. 17 — Nieszpory, godz. 18 — nabożeń- 
stwo majowe. 

Kościół św. Rafała. Godz. 6 — Prymarja, 
godz. 9 — Msza św. uczniowska, godz. 11 
— suma, godz. 16.30 — wykład z- Pisma 
św. godz. 17 — Nieszpory i nabożeństwo 
majowe. ||| : 

Kościół Misjonarski. Godz. 6 — Prymar- 
ja, godz. 7 — Msza św. cicha, godz. 8 — 
wotywa, godz. 11 — suma, godz, 16 nieszpo 
ry, 18.30 — nabożeństwo majowe. 

Kościół Niepokalanego Poczęcia 
Goaz. 7 — Prymarja, godz. 10.30 suma, 
15.30 wykład z Pisma: św., godz. 16 — Ni 
szpory. . в 

Godz. 19 — mabożeństwo majowe. 
Kościół Najświętszego Serca Jezusowego. 

Godz. 6.30 — Prymarja, godz. 9.30 — wo- 
tywa uczniowska, godz. 11 suma, godz. 16.30 
wyklad z Pisma św. godz. 17 — Nieszpony, 

* Kościół Antokolski, godz. 6 — Prymaria 
godz. 11 — suma, godz, 17 — Nieszpory 

Kościół św. Jerzego. Godz. 6 — Pry- 
marja, godz. 11 msza Św. czytana z kazaniem 

Kościół Wszystkich Świętych, godz. 5 — 
Prymaija, godz. 9 — wotywa, godz. 1 
sumia, godz. 15.30 — wykład z Pisma 
godz. 16 nieszpory. 

Godz. 18 — nabożeństwo majowe. 

NMP. 
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— (k) Nabożeństwa majowe. - 
Kościół św. Ignacego nabożeństwo majo- 

we stałe o 8 wiecz. 
W kościele św. Ducha o 

ae. 
w kościele św. Jakóba o godz. 6 wiecz. 

W koścjełe 00. Misjonarzy o godz. 6.30 

godz. 6.30 ra” 

W kOšciele Najświętsz ego Šerda Jezuso 
wego 0 godz, 6. 

W. kościełe Niepokalanego Poczęcia NMP 
o godz. 7 p. 

W kościele św. Rafała o godz. 5 pp. 
W koścj%łe św. Jana o godz. 5 pp. 

  

— (k) Nieustanna Adoracja Przenajświęt 
szego Sakramentu. Dnia 4 maja w kościele 

PRZEGUB PIETRZE ORORYEERE 

w jJaświłach przypada całodzienna adoracja 
Przenajświętszego Sakramentu dnia 5 maja 
w Kościele w Krupnie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Ciekawy odczyt naczelnika wydzjału 
wschodniego p. T. Hołówko. W dniu 6 maja 
rb. o godz. 19 min. 30 w lokalu Zrzeszenia 
Wojewódzkiego Związku Pracy Obywatel 
skiej Kobiet, przy ul. Ostrobramskiej 19 па 
zaproszenie Kłubu Społeczno - Politycznego 
wygłosi p. naczelnik wydziału wschodniego 
MSZ Tadeusz Hołówko referat p.t. „Państ- 
wa bałtyckie, a Polska", Wstęp tylko za za- 
proszenidmi. : 

— Marszałek Piłsudski honorowym oby- 
watelem Mołodeczna. Starosta mołodeczań- 
ski zawiadomił p. wojewodę, że rada miejska 
nowopowstałego miasta Mołodeczna na po- 
siedzeniu w dniu 15 bm. powzięła uchwałę 
o nadaniu obywatelstwa honorowego Pierw- 
szemu Marszałkowi Polski Józefowi Piłsud- 
skiemu. 

— Protest ońtodoksów żydowskich wileń 
skich przeciwko obradom Ligi Narodów. Li- 
ga Narodów na jednym z najbliższych po- 
siedzeń rozpatrzy projekt reformy kalenda-. 
rza. Ponieważ reforma ta zagraża sobocie. w: 
sferach ortodoksyjsiych zbierane są. podpisy, 
pod petycją protestu przeciwko tej reformie. 

Ostatnio na terenie Wilna poczęto zbierać 
podpisy. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Miejskie — Karol XII. 
Sport — Biali Indjanie. 
Piccadilly — Grzeszna miłość. 
Ognisko — Symionja zmysłów. 
Hollywood — Skrzydłata flota. 
Światowid — Pat i Patachon w obliczu 

w dą — Wołgą... Woł anda — „. Wołga — pieśń o 
atamanje. ja * 

Heljos — Śpiewający błazen. 

"WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (c) w; w ciągu doby. W cza- 
sie od 30 bm. do 1 bm. do godziny 9 rano 
zanotowano w Wilnie różnych wypadków 
ogółem 34. W tej liczbie było kradzieży 4 
zakłóceń spokoju publicznego i opilstwa 9, 
przekroczeń administracyjnych 16. 

— (6). Przemytnicy. W: zašcianku Witko 
musze pod Podbrodziem zatrzymano dwóch 
osobników przybyłych z Łotwy u których 
znalezione 15 kilogramów tytoniu pochodze 
nia zagranicznego. 

— (c) Podrzutek. Na klatce schodowej 
przy ulicy Zawalnej 5 Górski Roman (Kalwa 
ryjska 58) znalazł podrzutka płci żeńskiej w 
wieku około 2 miesięcy. Niemrowię uloko- 
wano w przytułku „Dzieciątka Jezus“. 

— (Q) „Palęczarze*. Ze strychu domu 
Nr. 7 przy zaułku  Krupniczym nieznani 
sprawcy, skradli bieliznę Lipy Zaborowskiej 
Wartość bielizny poszkodowana określa na 
400 zł. i ' : 

— (c) Ujęcie włamywaczy. Wczoraj w 
nocy policjant I komisarjatu pp. zauważył 
trzech osobników którzy włamali się do skle 
pu ze słodyczami Eljasza Wulcenberga przy 
ulicy Makowej 3 i usiłowali wynieść towar. 
Pod grozą rewolweru złodzieje dali się za 
trzymać wraz z miesionym łupem wartości 
2 tysiące zł. Zatrzymani okazali się Juljan 
Kosakowski (Zarzecze 20) Samosionek Bro 
nisław (Swierkowa 5) i Eljasz Chajmowicz 
(Składowa 3). 

— (c) Na szkodę kolej. Na terenie 5 ko 
misarjatu ujęto Grzegorza  Białożewskiego 
(Nówogródzka.127) który niósł 20 kilo ro- 
zmaitych części żelaznych skradzionych w 
warsztatach (kolejowych. 

— (c) Kitewki mąż. Pogotowie Ratun. 
kowe opatrzyło Matwinę Czaplińską (Ponar- 
ska 20), którą pobił mąż. 

— (c) Uparta samobójczyni. Na ulicy 
Zygmuntowskiej zatrzymano Dwejrę Icko- 
wicz (Pawia 3) która usiłowała rzucić się 
do Wilii. 

lokowicz już po raz siódmy czy. ósmy 
chce popełnić samobójstwo lecz za każdym 
razem jej się to nie udaje. 
„Zdradza ona objawy choroby umysłowej. 

Na srebrnym ekranie 
  

w 

CZTERECH DJABŁÓW 

Nie. najwyższej klasy obraz -pokazują 
właśnie w Piccadilly, ale w każdym razie 

film. dobry. 
Nie są „Czterej djabli" bynajmniej fil- 

mem monumentalnym, ani wielkim, i mimo- 
"wóli szuka się tego miljona dolarów, które 

- RÓŻNE 
—Nowy i of wyszkolenia PW i WF 

1i 19 dywizji W dniu wczorajszym przed- 
stawił się p. wojewodzie nowomianowany in- 
spektor wyszkolenia PW i WF 1 i 19 dywi* 
zji mjr. Kruk - Śmigla. 

— (k) Obchód ku uczczeniu dnia 3 maja 
Staraniem Stowarzyszenia  Mężów katolic- 
kich parafji ostrobramskiej odbędzie się 3 
maja w sałt Ostrobramskiej obchód ku ucz- 
czeniu 3 Maja. Zostanie wygłoszony odpo- 
wiedni referat, ; odegrany dramat w 2 aktach 
w wykonaniu zespołu p. Haliny Krużanki. 

Bezpłatrie szczepienie ospy. Od dnia 
5 maja zapoczątkowane będzie bezpłatne 
szczepienie ospy w pomieszczeniu  Pogoto- 
wia Ratunkowego (Dominikańska 2) i w 
Ośrodku Zdrowia (Wielka Nr. 46) codzien- 
nie od godz. 12 do 1. , К 

TEATR I MUZYKA 

— Tkatr miejski na Pohułance. Dziś po 
ci wstrząsająca sztuka Brucknera „Prze 

poruszająca różnorodne  zagadnie- 
yciowe, Wystawiona z wielkim nakła- 

dem pracy i kosztów sztuka ta odniosła 
wielki sukces artystyczny. W wykonaniu 
biorą udział wybitne siły zespołu pod kie- 
rownictwem reżyserskiem dyr. Zelwerowicza 

— „Cudowny pierścień'* dla dzieci i mło 
dzieży. jutro w sobotę o godz, 3.30 ukaże 
się w teatrze na Pohulance efektowna baśń 
J. Warneckiego „„Cudowny/ pierścień" po ce- 
nach specjalnie zniżonych. Widowisko. to 
przeznacza się dla młodocianych widzów. 

— „Krakowiacy i Górale". Barwna opera 
narodowa Kurpińskiego „Krakowiacy i Góra 
łe* grana będzie jutro po raz ostatni w se- 
zonie w wykonaniu całego zespołu, orkiestry 
i chórów. Wszystkie bilety rozsprzedane. 

— Teatr miejski Lutna, Dzisiejszy występ 

  

    

   

   

  

   

  

Malickłej i Sawana. Dziś pierwszy występ 
znakomitych artystów scen stołecznych Ma- 
rji Ma i Z. Sawana. Ulubieńcy publicz 
ności w a w doskonałej sztuce Lenca 
„Trio”. W sztuce tej wystąpi również wybit- 
ny artysta teatrów warszawskich Aleksander 
Żabczyński. Będzie to rzadka sposobność 0- 
glądania tych czarujących artystów. Zainte 
resowani-e wielkie. Bilety nabywać można 
ой 11 — 9 м. 

— Porinek baletowy L. Sawinej - Dol- 
skiej. Niedzielny poranek w Teatrze Lutnia 
wypełni produkcje bałetowe uczenic zespołu 
Sawinej Dolskiej wybitnej tancerki i inter- 
pretatorki tańców klasycznych: W części 
pierwszej programu ujrzymy pokaz. ćwiczeń 
przy drążku. Część drugą i trzecią wypełnią 
tańce klasyczne i narodowe. Ceny miejsc od 
50 gr. я 
„— Rewia wileńska. 

wileńskiej 

  

| 
1 Znany zespół rewji 

„wystąpi w teatrze Lutnia 6 bm. 
TEK z nową aktualną rewją „Figliki 

„ Prócz stałego zespołu rewji wy- 
pozyskane artystyczne siły 

s. Bilety już są do nabycia w 
zamawian 11 — 9 w. 

— Występy Teatru Rosyjskiego z) Rygi. 
Zespół teatru rosyjskiego z Rygi, składają- 
cy się z wybitnych sił artystycznych przy- 
bywa do Wilna na szereg przedstawień, któ- 
re się odbędą w teatrze miej Lutnia. 
Pierwsze przedstawienie odbędzie się w pią 
tek 9 bm. Repertuar zapowiada: 9 maja 
„Trzy * Czechowa, 10 maja „Gnia- 
zdo Sziacheckie" Turgieniewa, 11 maja „Da 
ma kameljowa“ Dumasa, 12 maja „Mieszka* 
nie Zojki* Bułhakowa i 13 maja „Burza* O- 
strowskiego. Bilety na wszystkie  przedsta- 
wienia sprzedaje kasa zamawiań w teatrze 
Lutnia 11 — 9 w. bez przerwy. 

     

     

  

      

    

  

  

  

nań (jak Śgłoszenia głoszą) wydano. 
4 Przeciwnie, wszystko zdaje się wskazy- 

wać na to, że obraz należy do kategorji nie- 
wiele wytwórnię kosztujących. Niema w nim 
ani tego przepychu cechującego niektóre fil- 
my, szumnie reklamowane, niema wspania- 
łych wystaw, ani kosztownych eksperymen- 
tów rężyserskich. 

I jeszcze jednego znaleźć w obrazie z 
Piccadilly nie można, mianowicie: tych pię- 
ciu gwiazd (domniemanie o gwiazdy ekranu 
chodzi w reklamach). 

A jednak całość, jak na wstępie zazna- 
czyłem, jest dobra, jest bardzo dobra. 

Czemuż więc tak się dzieje, czemu takie 
a nie inne wrażenia z „Czterech  djabłów* 
się wynosi? 

Oto przedewszystkiem dlatego, że re- 
żyserskie przygotowanie obrazu jest bez 
zarzutu, ale dlatego, że gra artystów jest 
bardzo umiarkowana, bardzo staranna, — 
jednem słowem dobra. 

Ale jest jeszcze coś, co specjalnie wpły 
wą ma dodatnie wrażenie widza. To „coś*, 

to kreacja jednego z „djabłów”, mianowicie 
Janett Gaynor. 

„Ona to stwarza postać która szeregiem 
ełementów skupia na siebie uwagę od pierw- 
wszego do ostatniego aktu. 

Janett Gaynor jest artystką nie odzna- 
czającą się w swej indywidualności niczem 
specjalnem. 

Po pierwszę nie rozporządza t. zw. „war 
runkami**. Znaczy to mniej więcej tyle, że 
mię. jest. ani specjalnie pitękną, ani specjalnie 
efektowną, jak sie mówi: „frontową* kobie- 
tą. A jednak, jednak ma w sobie jakiś wy- 
jatkowy urok, jakiś niesamowity wdzięk i 
taką jakąś dziwną dobroć tchnącą z calej 
jej postaci i szlachetność w ujęciu ról, że 
te wszystkie czynniki sympatję jej publiczno 
ści. zapewniają i mimowoli wzrok patrzącego 
właśnie ku niej skierowuje. : / { 

I tak już jest z każdą kreacją ].netty. 
Tak, i nie inaczej, jest z jej kreacją w 

„Czterech djabłach'*. i 
. Treść filmu nie odznacza się urozmaice- 

niem. Poprostu stanowi  historję czworga 
dzieci, które trafiwszy do trupy cyrkowej, 
Szczerze się do siebie przywiązują, po to, 
aby dorosiszy, pokochać się już nie tylko, 
jako rodzeństwo. 3 

‚ М ® гаобпа i szczęśliwą gromadkę tra- 
fia ktoś obcy, kto spokój i szczęście jej w 
niwecz obraca i trzeba aż katastrofy, aby 
znowu stan poprzedniej pomyślności przy” 
wrócić. 

Powtarzam jeszcze raz: niech nikt nie 
czeka na zobaczenie w „Czterech djabłach* 
czegoś „nadzwyczajnego”, nic tam takiego 
nie znajdzie, ale gdy po 12 aktach obrazu 
wychodzić będzie z Piccadilly zapewno mu 
w ucho wpadnie uwaga w rodzaju: „miły 

   

film“ lub „sympatyczny film*, a że się 
z tą opinją o obrazie zgodzi, to już ja go 
zapewniam. Omega 

    SRA TRAKER 

pusta Grwómi  Qaow 
Wacława Nowiekiego 

WILNO, ul. WIELKA 30 
na sezon letni poleca: 

  

Plecionki, Sandały. obuwie Bre- 
zentowe 

MODA GWARANCJA! 
wykwiatna 

konfekeja i galanferja 
Ceny niskie a 

  

w salonach Diicerskiego Kasyna Garnizonowego 
Początek punktualnie o godz. 24-ej, 

salony otwarte od godz. 23-€j, 

Miasteczko Kobylnik © morzu płomieni 
PRAWIE CAŁE MIASTECZKO SPALONE. — SETKI BEZ DACHU NAD. 

GŁOWĄ. 
„_ Wczoraj rano w miasi Kobylnik w powiecje postawskim wybuch: 

groźny 2 który momentalnie ogarnął całe miasteczko wywołując nieopisa- 
ną panikę. 

Ogień „powstał około iny; 8 rano w jednym z domów wpobliżu ryn 
ku. Gnany silnym wiatrem płomień przerzucił się nia inne budynie mieszczące 
sklepy i mieszkania kierując się w stronę urzędu pocztowego i cerkwi. Ogień 
mimie rozpaczliwych wysiłków straży nie dał się narazie umiejscowić tak że - 
już o godzinie 12 w południe pastwą płomieni padło 3/4 miasteczka. 

Akcja ratunkowa była niestychanie utrudniona z powodu dużego skupie 
nia budowli przeważnie drewnianych. Na wieść o nieszczęściu na miejsce ka 
tastrofy przybyły natychmiast straże pożarne ze Świru, Święcjan i Łyntup. 

: Caty wysilek ratujacych skierowanfy jest w kiegunku ziokalizowania 0g- 
nia, który grozi zupełną zagładą miasteczka. Z powodu zniszczenia przez ogień 
przewodów telefonicnych komunikacja z Kobylnikiem została przerwana. Na 
miejsce wyjechał z Wilna komendant wojewódzki pp. i przedstawiciel urzędu 
opieki społecznej. 

Dopiero około godziny 3 pp. pożari zdołano złokalizować. 
Bez dachu nad głową pozostało około tysiąca osób. 
Z polecenia władz pogorzelców natychmiast rozmieszczeno w. ocałałym 

budynku szkoły, w gminie i w wagonach towagowych specjalnie w tym celu 
sprowadzonych. 

Również wielka rzesza poszkodowanych znalazia przytułek w pobli 
skim majątku. 

Podczas akcji ratunkowej kilka osób dozęało poparzeń. 
. Przyczyny kafastrofy nie są znane, zachodzi jedynie przypuszczenie, że 

pożar wybuchł z powodu nieostrożnego obcłydźenia sie z ogniem (c) 

ET WEB PRZEZ WRITE RESTA NOLBEA O TDU RAZETE Ra. KOZIE R FK OBA W SZIDKAC ZKZ Y RA ROC A TATR AI TCRŁST R 

PRZEDSTAWIENIE DLA DZIECI. 

  

„Cudowny pierścień”, czarowna baśń fantastyczna w 5 obrazach J. Warneckiego w- 
sobotę 3 i niedzielę 4 maja o godz. 3 po poi.Na fotografji: Karzełki 
treść bajki. 

objaśniają dzieciom 

RADJO 

PIĄTEK, DNIA 2 MAJA 

11. 58—12.05: Sygnał czasu zWarszawy 
12.05—13.10 Poranek miizyki popularnej 

w wyk. kwartetu pod kier. prof. Tchórza 1. 
Waldteufel—walc. 2.Suppe—,,Chłop i poeta” 
3. Curtis—, Wróć do Sorento” 4. Ałter—ga 
wot. 5.Drdla —serenada. 6.Saint Saene—se 
renada. 7. Tosti „Melodie* 8. JesselNiggerba 
bys Wiegenlid. 

13.10—13.20 Kom. meteorlog: 
15.35—16.00 Tr. z Warsz. Odczyt dla 

maturzystów: „Polska współczesna” —prof. 
A. Janowski. 

16.00—16.15. „O Darze Narodowym 3 
—go Maja* —pogadankę wygł. dyr. St. Cio 
zda 

` 16.15—17. Muzyka z płyt gramofon. 
1. Rimskij Korsakow —.uwertura „Noc ma 
jowa * 

2. Guilmant — „Priere et bercenne,,. 
Wagner „Tannhilususer 

3. Wagner — „Tannhų + er“ 
4. Straus R. „Salome“ demce of the sa 

ven weils. * 8 
5. Strawiński — Taniec ognistego ptaka 

z bal. „Ptak ognisty”. 
6. Chopin — wale op. 18 wyk. W. 

Beekhaus. : ь 
7. Głaianow — Taniec wschodni walc 

koncertowy. 
17.00 — 17.15: Kom. L. O P. P. 
17.15 — 17. 40: Audycja dla dzieci. 

Koncert kanarków. 
17. 45 — 18.45: 

Warsz. 
18.45 — 19.10: Skrzy 

112 — odpowiedzi na li 
Witold Hulewicz — Dyr. .prog. 
Radja. 

19.10 — 19.40: Audycja recytatorska 
utwory własne recytować będzie Tad. Ło- 
palewski. 

19.40 — 20.00: Przegląd filmowy A. 
Bohdziewicz. 

20.00 — 20.05: Program na sobotę sy- 
gnał czasu i rozmaitości. 

20.05 — 23.00: Transmisja z Warszawy 
Koncert symfoniczny oraz komunikaty 

23.00 — 24.00: Muzyka z płyt gramofo 
nowych. 

Koncert popułarny z 

   

  

ka pocztowa Nr. 
słuchaczy wygł. 

Polskiego 

    

GIEŁDĄ WARSZAWSKA. 
z dn. 1 maja 1930 r. 

Waluty i dewizy: 

Dolary 8,88 — 8,90 — 8,86. Gdańsk 173,31 
— 17374 — 172,88. Holandja 358,90 — 

80 — 358. Kopenhaga 238,63 -— 239,23 
238,03. Londyn 43.34 — 43,45 — 43,23 

Nowy Jork 8,905 — 8,925 — 8,885. Pary 
34,08 — 35,07 — 34,90. Praga 26,41 
26,48 — 26,35. Nowy Jork kabel 8,916 — 
8,936 — 8,806. Szwajcarja 172,88 — 173,31 
— 172,45. Stokholm 239,69 — 240 - 
239,09. Wiedeń. 125,69 120 е - 
Włochy 46,74 — 46,86 — 46,62. Berlin w 
obrotach prywatnych 212,85. 

     
  

      

  

  

  

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 116,50 Premjowa 
dolarowa 72. 5 proc. konwersyjna 55,25. , 
7 proc. stabilizacyjna 88. 10 proc. kolejowa 

  

102. 8 proc. L.Z. Banku Gosp. Kraj. i B. 
roln., obligacje B.G. K.194. Te same 7 proc. 
83,25. 8 proc. L.Z. "T.K, Pr . Pol. 84, 4 
proc. ziemskie 45.50. 4,5 ,proc. ziemskie 56— 
55,75. 8 proc. ziemskie 77. 8 proc. Łodzi 
70,50. 10 puroc. Siedlec 80. 

Akcje: 

B. E . 116. B. Handlowy 118. B. Pol. 
172,50. Węgiel 48. Lilpop 26,50 — 26,75. 
Modrzejów 11 — 11,40, Parowozy 21,50. 
Starachowice 19,50. 

CHODZĘ PO MIEŚCIŁ.. 
— 1 

DB pewnej „bolączee” 
Dziś pragnę napisać „pod adresem* na- 

szej, wileńskiej publiczności. 
Chcę zaapelować do nie j w pewnej 

sprawie. | 

Chodzi mi o ochron 
nę trawników i plantacji jskich. » 

„ Žnamy dobrze wszyscy szablonowe na- 
pisy magistrąckie głoszące, że miasto poleca 
opiekę nad swemi plantacjami samej publi 
cznośc. Czy słusznie robi narzucając tę 

3 nam, przechodniom i spacerowiczom 
kim . ł 

Niewątpliwie tak. Już dawno i powsze 
chnie utarło się, że ochrona drzewa rosna- 
cego, należy do publiczności. Czyż mo. 
sobie wyobrazić, że tej elementarnej niena- 
ruszalności mają strzec koniecznie Specjalni 
stróże i dozorcy? 

Iluż by ich trzeba było na to? 
Ochrona zieleni w mieście — to ochro* 

na jego zdrowotności, to kwestja ambicji 
kulturalnych jego mieszkańców. 

Dozorcy magistraccy, spacerujący po 
ogrodach publicznych, są jedynie organami, 
mającemi pomagać nam, wilnianom, w och- 
ranianiu piantacyj, nie są zaś nigdy jedyny 
mi stróżami porządku i w ten sposób nie 
należy ich traktować. 

. Teraz powiemy o tem, jak się przedsta” 
wia ochrona zieleni w Wiłnie ze strony pub- 
liczności? Otóż z przykrością wypada mi za- 
znaczyć, że sprawa ta stoi fatalnie. 

ę skwerów, ochro- 

  

  

   

     
  

    

„ Jeszcze drzewo czy też kwiat, mogą w 
Wilnie liczyć na siakie takie poszanowanie, 
ale trawnik nigdy. , 3 

Weźmy np. taki Cieletnik. Prawie bez 
przesady mogę napisać, że więcej po nim, 
niż po szerokich alejach, ludzi spaceruje. 

Spacerowicze ci to głównie dziatwa i 
strzegące jej nianie. > 

Dzieci zasadniczo wolą bawić się na 
trawnikach, nianie zajęte rozmowami między 
sobą, uwagi na to nie zwracają. Czy im to 
wreszcie do głowy przychodzi? 

Ta sama historja ma miejsce na skwe- 
/,płacu Orzeszkowei i w Ogrodzie 

kim i na placyku przed Franci- 
szkanami i wszędzie, wszędzie. 

A ileż to razy widzi się „mołojców* wy- 
lęgujących się na trawnikach. Naturalnie bez 
robotni. 

jest znowuż pewna kategorja publicz- 
ności, która osobliwy sport uprawia. Sport 
ten — to wyrywanie i iamanie dość gęsto 
po trawnika zstawianych tabliczek, zwra 

   

     

   

  

    

  

   
   

cających uwagę, że tra deptać nie wolno. 
Podobno tawianiem tych tabliczek 

Magistrat na nie może. | 
Wczora 

rano j jei 
niewiadomo. 

Jak tak dalej pójdzie, 

ueczorem stałą, jak wół, dziś 
niema. Gdzie się podziała     

powstanie nowa 

  

    
   

gałęż przemysłu: wytwórczość tabliczek z napisami: „trawników depta 
I jeżeli to wszystko dziś piszę, to cho 

dzi mi nietylko o to, aby ludziska w Wilnie 
bardziej plantacje miejskie szanowali, ale tak 
że 1 może w większym stopniu, o to, aby- 
$my my, plantacje te jacy, poczuwali 
się do obowiązku strzeżenia ich i niepozwa” 
lania by jnni je niszczyli. 

„ Apel mój, jest apslem do kulturalnego 
Wilna, które za punkt ambicji ochronę ziele: 
ni w mieście naszem winno przyjąć. Mik. 

| Najlepsza pastewna roština, a takož 
4 bardzo smączaa jarzynka ' 

    

  

do ssrzedznia w dowolnych ilościach. | 
Wilno, Bankowa 1-14 (od Makowej) — @ 

 



$ Lowo 
  

DFIARY. 
Bezimiennie — na Żłobek im. Marji zł. 5, 

na Chleb Dzieciom zł. 5, na Dom Dzieciąt- 
ka Jezus zł. 5, na Walkę z Żebractwem — 
d. 3. 

Hr. Emeryk Czapski sklada zł. 60 na 
krzyż w Kalwarji Wileńskiej pamięci zamor- 
dowanego w 1920 r. przez bolszewików ks. 
Aa Knobelsdorfa proboszcza w Żupra- 
nach. 

Ku uczczeniu imienin swej wychowawczy 
mi pani F. Fedensowej klasa 5 gimnazjum im. 
ks. Adama - jerzego Czartoryskiego składa 
na Polską Macierz Szkolną złotych 10. 

SNWNRDODACZNANNCKINNKKSENNONI 

OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 
wiru 2 go z siedzibą w Wilnie, przy ul. Jako 
ba Jasińskiego nr. I m. 3. zgodnie z art. 1030 
UPC podaje do wiadomości publicznej że w 
dniu 14 maja 1930 roku, o godzinie 10 ra- 
no, w Wilnie, przy ul. Piaski nr. 23 odbę- 
dzie się sprzeda licytacji należącego do 
Piotra Sienkiewicza majątku ruchomego skła 
dającego się z 2 drewnianych domów prze- 
znaczonych na rozbiórkę, oszacowanego na 
sumę 550 zł. 

Komornik F. Legiecki. 

  

   

  

   

  

  

  

Ogrodzenia 
z gwara:towanego drutu ocynkowa- 
nego, tanie, trwałe i estetyczne 

Zjednoczonych fabryk 

terpentyny „TERE5ENTHEN“ 

przedstawiciel stwo 

M.Janko wski Świętojakcka 9. 
  

  

Kino Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ul. Qstróbramska 5 

Od dnia 1 do 5 maja 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy 

„„KAROL XII 
DZIEJE SZWEDZKIEGO. NAPOLEONA. Aktów 10, W roli Karola XII GOSTA EKMAN, w roli 
Piotra I MIKOŁAJ SEWERSKI. Nad program: 1) „NAWET KOŃ BY SIĘ UŚMIAŁ* komedja ® 1 
akcie. 2) „PATHE JOURNAL Nr 9* w 1 akcie, Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów 
od g. 4ej. Następny program: „PLAC WASZYNGTONA". 
  

  

Pierwszy DŹWIĘKOWY 
Dziś ceny miejsc znacznie zniżone. Balkon I zł. Parter — Od 1 zł. SU gr. Film, którv zachwycił 

całe Wilao! Aby dać możność każdemu WIDZIEĆ i SŁYSZEĆ Super-Przebój DŹWIĘKOWY p. t. 

  

Rejestr Eandlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO DZIAŁ B SĄDU OKRĘGO- 
WEGO W WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY 

_ DODATKOWE: 

w dniu .3.II1 1930 r. 

361.1. B. „TOWARZYSTWO PAHONIA — skład papie 
ru, ksjążek i materjałów piśmiennych. Spółke i od. 

“| pOwipdžiainošcią“. Na Jikwid          iatora pow 
wicza, zam. w Wilnie, przy zauł. Św. 

„likwidaoję spdiki 

w dniu I III 1930 r. 
406. I. B. „Dom Haqdiowo:Komisowy MAKOMIS. Spół- 

ka z ognaniczoną odpowiedzialnością”. Na likwidatora powołano 
lzaaka Swirskiego, zam. w Wiilnie, przy ul. Kolejowej 9. Zgło- 

_'_ szono likwidację spółki 97—VI 

      
    

  

  

  

w dniu 13.11 1930 r. 
308.1V. B. „Steianja Jasieńska i S-ka z ograniczoną odpo 

“| wledziainošcią“. Na zarządcę spółki zamiast zmarłego Jana Bu- 
'_ kowskiego powołano Wiktorję Bukowską, zam. w Wilnie, przy 

ul. Wielkiej 12, z prawem działania w imieniu spółki samodziel- 
nie i nieograniczenie i podpis ia się za spółkę we wszelkch 
wypadkach i sprawach bez żadnego wyjątku. 98—Vi 

    

. w dniu 2441 1930 r. 
/ 428.1. B. „BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO — 
" Oddział w Wilnie”. Mianowani zostali zastępcami dyrektorów 

Banku Włodzimierz Czermiński i dr. Adam Pachoński. Karol 
Roschiłdt przestał być zastępcą dyrektora Banku. Udzielono pro 
kury dla Centrali: dr. Franciszkowi Niżyńskiemu i Józefowi Bia- 

_ likiewiczowi. Udzielono łącznej prokury dla Centrali Longinowi 
'. Lopuszańskiemu. Ustały prokury za Centralę: dr. Józefa Cho- 
'_ daczka, Jerzego Szatałowa, Klemensa Łukasiewicza, Stanislawa 

| Firk, dr. Zbigniewa Dalskiego i dr. Adama Pachońskiego. 99—VI 

447. II. B. wę EKSPLOATACJI BROWARU Spółki 
| Akc, E. Lipski w — Z ogranjczoną jedpć: 
"mn [4 Eksploatacja browaru spółki akcyjnej „E. Lipski", jak 

©. również wogóle uruchomienie i prowadzenie zakładów przemy” 
słowych, produkcji piwa, porteru, drożdży i jnnych produktów 
ze zboża, oraz miodu, jako też handel wyżej wymienionemi wy 

robami własnej produkcji. Siedziba w Wilnie, ul. Popławska 31. 

Spółka tstnieje od 31 grudnia 1929 roku. Kapitał zakładowy 
18,000 złotych, podzielonych na 250 udziałów po 90 zł. każdy, 
„ałkowicie w gotowiznie wpłaconych. Na członków zarządu na 
<zasokres do dn. | października 1939 roku powołano zam. w 
"Wilnie: Teodora Lipskiego, Włodzimierza Lipskiego — dwaj 

"_ pierwsi zam. przy ul. Popławskiej 31, Szołoma Pergamenta — 
: przy ul. Mickiewicza 28, juljusza Szeflera — przy ul. Subocz 9 

1 Lejbę Pergamesta, zam. w Postawach. Dyrektorami—zarzą” 
| dzającymi są: Teodor Lipski i Szołom Pergament, Do podpisywa 

__ mia w imieniu spółki plenipotencji, czeków, weksli i innych zo- 

powiązań, do zzwierania wszelkich tranzakcyj, umów, i innych 
aktów, oraz do zastępowania spółki we wszystkich instytucjach 
sądowych, administracyjnych i ych, jak również wobec osób 
orywatnych są upowaźnieni pod stemplem firmowym czterej 
zarządcy łącznie, względnie dwa Gyrektorowie—zarządzający 

jącznie. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na 

' mocy aktu, zeznanego przed Janem Buyko, notarjuszem w Wil 

nie, w dn. 31 grudnia 1929 r. za Nr. 5066 i usupełnionego aktem 

przed notarjuszem Buyko w dn. 27 stycznia 1930 r. za Nr. 372 

na czasokres do dnia 1 października 1949 roku. 100—VI 

w dniu 24. 11. 1930 r. z 
- 448. Il. B. „Europejski Magazyn Ę A z R 

ad Inošoją“. Prowadzenie detalicznego handlu towara- 
a wnet, konfe kcyjnemi, obuwiem, kosmetykami i 

innemi. Siedziba w Wilnie, ui. Wielka 42. Spółka istnieje od 6 
iutego 1930 roku. Kapitał zakładowy 5.000 zł., podzielonych na 

160 udziałów po 50 złotych każdy, całkowicie w gotowiźnie 
wpłaconych. Do zarządu na przeciąg jednego roku powołano 

zam. w Wilnie: Lubow Gurwiczową — ul. Mickiewicza 45, An- 

nę Karpinkies przy ul. Zawalnej 27 i Stanisława Wasilewskiego 

orzy ul. Mohylowskiej 4. Zarząd reprezentuje spółkę nazewnątrz 

т па wewnątrz. Podpisywanie umów, aktów, weksli, czeków i 

sóżnego rodzaju zobowiązań winno być dokonywane przez. 

wóch członków zarządu łącznie pod stempłem firmowyin. Spół 

l z ograniczoną odpowiedzialnóścią zawarta na mocy aktu, 

zeznanego przed Władysławem Strzałko, Notarjuszem w Wil- 

nie w dn. 6 lutego 1930 roku za Nr. 481 na czas PW. 

r i = JE 
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    50 REIESTRU HANDLOWEGO SADU OKRĘGOWE 

80 W WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY 

4 : w dniu 27. I. 1930 r. 

449. I. B. „CENTROKAFEL — Spėlka z ogrkniczeną odpo 

wiedzialnošcią“. Handel wszelkiego rodzaju kaflami, Siedziba w 

Wilnie, ul. Zawalna 26. Przedsiębiorstwo istnieje od 15 stycznia 

| 19380 roku. Kapitał zakładowy 7.000 zł. podzielonych na 100 u- 

| działów po 70 złotych każdy, całkowicie wpłaconych. Zarząd 

'_ spółki stanowią zam. w Wilnie: Nesze Libo — przy ul. Zawalnej 

' 24, Chaim Lew przy ul. Zawalnej 31, Josel Lewin — przy ul. 

Zawalnej 37 i Józef Szkolnicki przy ul. Szpitalnej 4. Zaciąganie 

w. imieniu spółki pożyczek, wydawanie i podpisywanie weksli, 

| zobowiązań i innych dokumentów oraz podejmowanie I otrzy- 

ińywanie pieniędzy w Urzędach państwowych, pocztowych i 

kolejowych oraz bankach i instytucjach kredytowych 2 prze* 

kazów i rachunków bieżących winno być dokonywane przez 

| dwóch członków zarządu pod stemplem firmowym, a miano” 

wicie: przez Nesze Libo lub Jozeia Szkolnickiego i jednego z 

pozostałych. trzech członków zarządu; odbiór zaś korespondencji 

; ykłej i poleconej może być dokonywany przez. każdego z 

złonków zarządu. Spółka z ograniczoną | odpowiedzialnością 

warta na mocy aktu, zeznanego przed Władysławem Strzał- 

ko, Notarjuszem w Wilnie w dn. 18 al 3 rudnia 1929 roku za Nr. 

248 na czasokres do dn. 31 grudnia 1930 r. 

          

     

   102 — -VI. 

   

w dniu 11. III. 1930 r. 
450. 1. B. „Pierwszą Wschodnia Rafinerja i Fabryka Olejów 

Roślinnych — OLIWIL — w Wilnie, spółka z, ograniczoną odpo- 
wieiłzialnością*. Prowadzenie przemysłu rafineryjnego oiejów 
roślinnych oraz przedsiębiorstw pokrewnych. Siedziba w Wił 
nie, ul. Słowackiego 17. Przedsiębiorstwo istnieje od 1 marca 
1930 r. Kapitał zakładowy 60.000 złotych, podzielony na 150 
udziałów po 400 każdy; 30.000 złotych zostały wpłacone, Te- 
szta zaś kapitału zakładowego winna być wpłacona w dn. I 
maja 1 r. Zarząd spółki stanowią zam. w Wilnie: . Tobjasz 
Випипом — przy ul. W. Pohulanka 5, Szymon Kaszuk — 
przy ul. Mickiewicza 28 i Dawid Bunimowicz przy ul. Słowac- 

o 17. Umowy, weksle, czeki, pelnomocnictwa, akty notar 
, hipoteczne i prywatne i wogóle wszelkie na i doku- 

ieszy, zawierające jakiekolwiek zobowiązania, winn; 3 
„wane przez dwóch członków zarządu łącznie; ka 

cję nie zawierającą zobowiązań, jako też odbiór przesyłek po* 
cztowych i kolejowych, dokumenty celne i t.p. podpisuje każ 
dy z zarządców. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za- 
warta na mocy aktu, zeznanego przed Sewerynem Bohuszewi- 
czem, Notarjuszem w Wilnie w dn. 26 lutego 1930 roku za Nr. 
1265 na czas nieokreślony. 103 — VI. 

w dniu 13. III. 1930 r. 
361. III. B; „Towarzystwo PAHONIA, skład pagienu, ksiąžek 

łów pisini ch. z ogrpńiiczoną odpowiedkial- 
Spółka została zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 

‚ ‚ 104 ° 

            

  

     
   

     
    

1 
nošcją“. 

w dniu 11. III. 1930 r. 
11580. I. A. „Konopelko Kazimikrz* we wsi Spiahlica, gm. 

Wiszniewskiej, pow. Wiłejskiego. Sklep spożywczy. Firma įst- 
nieje od 1929 roku. Właściciel — Konopelko Kazimierz zam. 
tamże. 105 — VI. 

11581. I. A. „Liwszyn Aron“ w Postawach, ul. Brastawska 
10. Sprzedaż chłeba i bułek własnego wypieku. Firma istnieje 
od 1922 roku. Właściciel Liwszyn Aron, zam. tamże. 

106 — VI. 

11582. I. A. „Pekłer Wichna* w Wilnie, ul. Straszuna 12. 
Sklep bielizny. Firma istnieje od 1930 roku. Właściciel Pekler 
Wichma, zam. przy ul. Straszuna 12. 107 — VI. 

11583. I. A. „Sieheniowa jóZefa* w Ejszyszkach, pow. Li- 
dzkiego. Skleq spożywczo - galanteryjny, bakalejny i tytoniowy 
Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Sieheniowa Józefa zam. 
tamże. 108 — VI. 

11584. A. I. „Wyrwiczi,Jozei“ we wsi Bobrowszczyzna, gm. 
Pliskiej, pow. Dziśnieńskiego. Sklep spożywczy. Firma istnieje 
od 1928 roku. Właściciel Wyrwicz Józef, zam. tamże. 

{ 109 — VI. 

w dniu 12. II. 1930 r. 
11585. I. A. „Siostry, Anra i Bluma Berman S—ka*". Sklep 

towarów galanteryjnych. Siedziba w Lidzie, Rynek 21. Spółka 
istnieje od 1929 roku. Wspólniczki zam. w Lidzie, Rynek 21: 
Anna i Bluma Berman. Spółka firmowa zawarta na mocy umo- 
wy z dn. 16 listopada 1929 roku na czas nieokreślony. Zarząd 
cą spółki jest Anna Berman, która reprezentuje spółkę na za- 
wrątrą i ma prawo w imieniu spółki zaciągać pożyczki w baa- 
kach państwowych, komunalnych, prywatnych i osób fizycz- 
nych i prawnych, nabywać, dzierżawić i sprzedawać mienie ru- 
chome i nieruchome, towary i papiery procentowe, zawierać u- 
mowy wszelkiego rodzaju, podpisywać takowe i wystawiać 

weksle. 110 — VI. 

11586. I. A. „Radjo — OGNIWO — Miecžysjaw Gaiadkow- 

  

ski* w Wilnie, ul. św. Jańska 9. Sklep urządzeń elektrotechnicz 
nych i radjowych. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel — 
Gniadkowski Mieczysław zam. w Wilnie, ul. Połocka 17. 

111 — VI. 

w dniu 12. II. 1950 r. 
11587, I. A. „Mortluch Szulgejier i S-—ka“. Handel artyku- 

łami spożywczemi kolonjalnemi i tytoniem. Siedziba w Głębo- 
kiem ul. Śt. Legionowa 4. Spółka istnieje od 31 października 
1929 roku. Wspólnicy zam. w Głębokiem, ul. St. Legionowa 4: 
Morduch, Owsiej i Rywa Szulgejferowie. Spółka fimmowa za- 
warta na mocy umowy z dn. 31 października 1929 roku na czas 
nieokreślony. Zarząd i zawieranie wszelkiego rodzaju umów, 
podpisywanie weksli ; zobowiązań przysługuje  Morduchowi 
Szulgejferowi lub Owsiejowi Szulgiejferowi. 112 — VI. 

zišnie, ul. Handlowa. 
Restauracja. Firma istnieje od 1930 +. Wlašciciel — Wernicka , 
Zofja zam. w Wilnie, ul. Popowska 59. (ŁA ZEE 

  

11588. I. A.      

   

ul. Zamkowa 3. Biuro podań. Firma istnieje od 1927 roku. Wła- 
ścicieł — Wisłocki Kazimierz; zam. tamże. 114 — VI. 

"11590, |. A. „łzrgći Zajezyk“ w Giebokiem, ul. Handlowa 
24. Sklep bławatny. Firma istnieje od 1920 roku. Właściciel— 
Zajczyk lzrael zam. w Głębokiem ul. Zamkowa 39. 

115 — VI. 

Н "11501. |. A. „Chewiin Chaim“ w Giebokiem, Rynek Kościu- 
Szki 13. Sklep mąki i zboża. Firma istnieje od 1895 roku. Wła. 
ściciel — Chewlin Chaim, zam. w Głębokiem, ul. AOR AOĆ 

11592. 1. A. „Drejz” Głębokiem, ul. Handlo- 
wa 23. Sklep szyb, fajansu, naczyń i innych towarów. Firma 
istnieje od 1927 roku. Właściciel —- Drejzensztok lcek, zam. w 

Głębokiem. UMIE, 

w dniu 13. III. 1930 r. ĖS 
11593. l. A. „Skłepł Wódek Michał Fiłon* w Wilnie, ul. Mi. 

ckiewicza 13. Sklep wódczany. Firma istnieje od 1928 roku. 

Właściciel zam. w Wilnie, ul. Mostowa 8 — 20. LG VE 

11594. I. A. „Skład sledzi Izaaka Goldblerga“ w Wilnie, ul. 
Zawalna 37. Skład sledzi. Firma istnieje od 1929 roku. Właści- 
ciel — Goldberg Izaak, zam, w Wilnie, ul. R 5 — 2 

! \ = ryk 

  

Kino - Teatr 

„HELIOS“ z mistrzem 
piešni,     „Spiewający Biazen“ 

Ceny miejsc znacznie zniżone. Parter od 1 zł. 50 
Ab. JOLSONEM. Balkon I zł. Nad program Rewel. dodatki dźwiękowe: 

1) MOZŻUCHIN w WARSZAWIE i 2) ORKIESTRA SYMFONICZNA. Ssansv о9. 4, 6. 8 1 10 w. 

  

DZIŚ epokowy 
udziałem 

Dźwiękowe kino|-nakomitego 

„HOLLYWODE* 
Mickiewicza 22. 

Aparat amerykań- 
ski Światowej -sła- 
wy „PACENT“. 

W filmie tym bierze udział cała eskadra 

film dźwiękowy z 

Ramona Navarro cija; Anity Page 

SKRZYDLATA FLOTA 
publiczności swoj: odwagą w czasie niebezpiecznych manewrów: 

baryton włoski Tyto Ruffo GE 

lotnicza U. S. A. pod dowództwem Nowsrro który zaimponu 

  
6 Nad program: Wszechšwiatowej sławy 

„Difelio Początek seansów: 4,-6, 8 i 10.25. 

  

POLSKIE KINO 

„Wanda“ WOŁGA... 
Dziśl Największy przebój kinematografji światowej. Realizacji W. Turżańskiego 

WOŁGA pieśń 0 utamanie 

  

  

Wielka 30. Potężry dramat w 12 aktach, osnuty na romantycznych przygodach słyanego at 
Tel. 14-81. nad Wołgi. W rol. gł. H. A. Śchlettów, Rudolf Klejn-Rogpe i Tiranos Hall Dawie. ika SS via 

muzyczną popularnych piosenek rosyjskich wykona ORKIESTRA BAŁAŁAJEK i MANDOLIN. 

R Dziś | dni następnych! Arcydzieło miljona dolarów. Owoc Syzifowej pracy umysłu ludzki OGRISKO* wymysł fantazji ludzkiej! SZTANDAROWY SUPEREILM NA ROK 1930 50 a zy 
” 

Ul. Kolejowa Nr 19 
(obok dworca 
kolejowego). 

11595. L. A. „Kanis Kopel* w Głębokiem, ul. Zamkowa AC 
Sklep mąki, zboża i soli. Firma istniejeod 1918 roku. Właściciel 
Kanis Kopel zam. w Głębokiem ul. Wileńska 51. 

11596. I. A. „Lew Morduch* w Głębokiem, Rynek Kościu- 
szki 33. Sklep mąki i soli, Firma istnieje od 1892 roku. Właści- 
ciel — Eew Morduch zam. w Giębokiem, Rynek Kościuszki 20. 

121 — VI. 

11597. I. A. „Morduch Pertow“ w Wilnie, ul. Jagieliońska 7 
Przemysł leśny. Finma istnieje od 1930 roku, Właściciel — Mor- 
duch Perłow, zam. tamże. 122 — VI 

  

   

  

11598. I. A. „Rubin Gelman“ w Wilnie, ul. Wikomierska 66 
Sklep siana i słomy. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel— 
Rubin Gelman. zam. tamże. 123 — VI. 

11599. I. A. „Naftel Szperling* w Wilnie, ul. Zarzecze 17. 
Skiep drobnych instrumentów muzycznych. Firma istnieje od 
1926 roku. Właścicieł Szperling Nafteł - Prudens zam. tamże. 

11600. I. A. „Stogowicz Jankiel" w Głębokiem, ul. Jatkowa 
7. Sklep spożywczo - kolonialny i tytoniowy. Firma istnieje od 
1918 roku. Właściciel — Srogowicz Jankiel zam. tamże. 

125 — VI. 

11601. I. A. ,Skłep gotowego ubfarija Szumilisidej Rywy 
w Oszmianie, ul. Rynkowa 10. Sklep gotowego ubrania. Firma 
istnieje od 1930 roku. Właściciel Szumiliska Rywa, zam. tamże. 

126 — VI. 

11602. |. A. „Swidłer Leiba* w Głębokiem, Rynek Kościu- 
szki 43. Sklep mąki i soli. Firma istnieje od 1922 roku: Wlašci 
ciel — Swidłer Lejba, zam. w Głębokiem, ul. Jatkowa 17. 

127 — VI. 

11603. l. A. „Zajczyk Mowsza'* w Głębokiem, ul. Handło- 
wa 4. Sklep bławatny. Właściciel — Zajczyk Mowsza, zam. w 
Głębokiem, ul. Wileńska. 3 128 — VI 

w dniu 25. II. 1930 r. 
11560. I. A. „Garbey Szejna* w Święcianach, Rynek Zł. 

Herbaciarnia. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel — Gar- 
ber Szejna, zam. w Święcianach ul. Wileńska 19. 

129 — VI. 

11561. |. A. „ELEKTRORAD — Mojżesz Krygi:l i Mor 
duch Żyżemski — S-ka*. Sklep artykułów elektrotechnicznych 
i radjowych. Siedziba w Lidzie, ul. Suwalska 15. Spółka istnie- 
je od 9 grudnia 1929 roku. Wspólnicy zam. w Lidzie: Mojżesz 
Krygiel przy ul. 3 Maja 33 i Morduch Żyżemski przy Rynku 28. 
Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 9 grudnia 1929 
roku na czas nieokreślony. Do podpisywania zobowiązań w 
imieniu spółki uprawnieni są obaj wspólnicy łącznie pod stem- 
plem firmowym. Do odbioru korespondencji poleconej, pienięż- 
nej, przesyłek pocztowych i kolejowych uprawniony jest każdy 
ze wspólników samodzielnie. 

11562. I. A. „Muryn Stefan“ w Lidzie, ul. Warszawska 4. 
Sklep spożywczy i piwiamnia. Firma istnieje od 1928 roku. Wła- 
Ściciel Muryn Stefan. zam. tamże. 131 — VI. 

11563. I. A. „W. Ottowicą i j. Filemonowicz*. Apteka. Sie- 
dziba w Wilnie, uł. Wielka 29. Firma istnieje od 1 października 
1928 roku. Współwłaścicielami są: Juljan Filemonowicz, zam, w 
Wilnie, ul. Skopówka 9 oraz spadkobiercy Walentego Ottowi- 
cza Marja Ottowiczowa i Ryszard Ottowicz, zam. obaj w Wil- 
nie, ul. Królewska 5. Jedynym i wyłącznym użytkownikiem ca- 
łego przedsiębiorstwa jest Juljan Filemonowicz któremu na mo- 
cy umowy z dn. 7 sierpnia 1927 roku oblatowanej w dn. 13. 
sierpnia 1927 za Nr. 1453. przez Leonarda Zarembę pełniącego 
obowiązki Władysława Hołowni, Notarjusza w Wilnie, wydzier- 
żawione zostało na czasokres do dn. I paździerdnika 1932 ro- 
ku prawo do połowy przedsiębiorstwa, należące do spadkobier- 
ców Marji i Ryszarda Ottowiczów. 132 — VI. 

11564, I. A. „Rubiżewski Izaak“ w os. Kleczyszcze gm. 
Nalibockiej, pow. Ok Sklep spożywczy. Firma ist- 

nieje od 1929 roku. Właściciel Rubiżewski Izaak, zam. tamże. 

„„HRABIA MONTE CHRI$TO< 
12-to aktowy dramat podług głośnej powieści AL. DUMASA. W rolach głó b: E й GOETZKE, LILI DAGOVER. Początek seansów o godz. 5, aa Ua RJ I RE 

! pierwsze seanse będą r»vpoczvnač się 0 g 6. 
w niedziele i święta o g. 4. Uwaga: Od 1 mą 

  

_ Ogłoszenie licytacji. 
Daia 5-go maja b. r. o godzinie 10 rano odbędzie się 

publiczna sprzedaż 121 worku cebuli jadalnej i siewnej — 
8.480 kg. w naszych magazynach przy ulicy Słowackiego Nr 27. 

„Polski Lloyd“ Sp, Akc, 
Oddział w Wilnie, 

  

6 RECZNE URI VA DIENAS RKT PORADE DAINOS LILO У УАНЕ ЕУИ & 

ВЕЛЕ ГЛ ОРр 1-5 
а ТЕНЕ Motocykl A. L. $. | 

— 1.000 ctm. 20 h. bs z przyczepką i 
wa az do palety 

z Kmczerka jalałowsta zaułek Bernardyński 8, 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny Usuwa tma Sea, pei оы UA BWA | 

ka [UN | sprZkĆ tėw. Miekiomicza 46. anna 5 5 aus 

EEE Letnisko 
Е ` PO - 

О ТА | оее н 
ze w ładnej okoiicy ko- 

Gabinet 

  

ło rzeki, lub jeziora; 
bez utrzymania, 

BAWATAE 

Wyprzedaż pomników 
po cenach niżej war- 
tości, b. frmy PAW- 
ŁOWSKIEGO egz. od 

041898 r., z powod: zaraz. Oferty do adm. к POWOJE 
Racjonalnej Kosme- „Słowa* pod A. M. Prius Wilno, Po” 

tyki Leczniczej. ikainiai) " 7   

: Wilno, 
Mickiewicza 31 m. 4. Truskawiec 
Hrodę kobiecą kon- Kresowy Ziemiański 

serwuje, dosko- Peasjonat „Krzysia”. 
nali, odświeża, usuwa Utrzymanie pier »szo- 

j skazy i braklirzędne. Ceny umiar- 
jąsaż twarzy i ciała kowane. 6L5i—4 
BŁ Srtuczne opa- 

mie cory. Wypada- 
nie włosów | lu 
pież. Najuowsze zdo- 
bycze kosmotyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od ip 10—8. 

w P. 43. 

U d KOBIECĄ 
ro konserwuje, 

doskonali, odświeża 
usuwa braki i ska 
Regulacje i trwa: 
rzyciemaianie brwi. 

inet  Kosme iš 
Leczniczej „CEDIB* . howo 

ie ypiewiczowej. Młoda panienka | Wileńskie Biuro deka I s: Młoda į do  azieci. | Komisowo - Handl, Ti a? 
va "p. 26. Pożądana znajomość A cza % 

języka niemieckiego. | te! 152: śe 
W. Z.P. 

[jj ema czw i Wiadomość: ul. Zyg- 

R LOKALE a 
Bam piicjalista rolny 
2 pokoje » „siaszym wieki gubioni 

Ł na 1.000 POTRZEBNE dla Sa- posady pomocnika do 
motnego, w  ŚTÓd- majątku, posiadam 
mieściu.  Nieumeblo- gobre 
wane, 2 obsługą, sło- Kalwaryjska 69 
neczne, Może być tyl- 
ko na okres letni. 
Oferty do adm. „Sło* 
wa” pod J.K. — 

  

  

Dochó 

od stacji Gudohaj w 
folwarku Gudele moż- 
na wynająć letaiska 
w trzech domach. -I 

d POSADY į Piszemy na 
@ maszynach 
EEE (0 сН a aus | tanio, szybko i fa- 

da katdy przy ło- 
kowaniu oszczęd- 

ności przez 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewiczą 
tel. 152. 
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RÓŻNE 
NAVAWAM 

0 frzy kilomefry | zapewniony posia-. 

  
muntowska 24 m, 1. KS KS KSS SNS 

BRE E SKM M ZZ: 

weksel 
s zł, wy- 

stawion zez 
świadectwa: Aleksego Sołdałowa, j 

| Me wydany dla Elżbiety 
80411 Borko, unieważnia się. 

DEI SLI | 
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9015 VINSE 

© AASKI 
"| Torpedowiec, który przypadkowa 

| przepływał tamtędy, zdołał dzięki nad- 

judzkim wysiłkom i heroizmowi ura- 

/ tować trzydziestu pasażerów i stu 
' osiemdziesięciu trzech z załogi Reszta 

   
     

  

   

inęła. 
S Raja Bekker — New York, Cecylja 

Brook — Londyn, Robert Krane 
New York, Emil Dressler — Genewa, 

Artur Valasco — Rio de Janeiro i inne 
| Wśród rannych było nazwisko po 

|| micznika Takkeray'a, który przy skoku 
do szalupy dostał wstrząśnienia móz- › ! 

  

Е“.і:"оті‹;сі‘иу nazwiskami. zaginionych. 

' Bartolam — Londyn. — Ducheman 

— Paryż, — Baron Gustaw von Ha- 

arden — Amsterdam, kapitan statku 

 Osbome — Londyn. 
_. Z oficerów uratowany został tylko 

drugi pomocnik kapitana Cherry, któ- 

žė ‚ 

    

rego wyłowiono już z wody po zatonię 
ciu okrętu. 

Laniare napróżno 
imienia „Karoł*. 

Nie mogąc pomieścić wszystkich 
rozbitków, torpedowiec wezwał przez 
radjo okręt handlowy, przechodzący w 
pobliżu i wspólnemi siłami przewieźli 

szukał w spisie 

uratowanych do New Yorku. 
Przez cały prawie czas podróży do 

New Yorku Laniare siedział nierucho- 

mo w pociągu, zupełnie pogrążony w 

rozmyślaniach, przygotowując plan 

działania, oparty na zaczerpniętych z 
gazet wiadomościach. 

Utopienie „Assyryjczyka* zostało 
przeprowadzone planowo; według Ści- 
śle obmyślanych i wykonanych instruk 
cyj. Znajdujący się na pokładzie agenci 
niemieccy byli uprzedzeni o wszyst- 
kiem. Zatopiono okręt umyślnie tak 
blisko brzegów Ameryki, aby niemiec- 
cy agenci mogli liczyć na uratowanie 
się. Zapewne jakiś nieduży statek cze- 
kał na nich gdzieś w pobliżu. 

Można więc było przypuszc”ać, że 

  

wszyscy szpiedzy niemieccy z. 
kiem barona Haardena, byli uratowa- 
nm. 

Z nazwisk które Laniare wyczytał 
w gazecie, cztery WOP mu się po- 
dejrzane, ale czy można było odgad- 
nąć ilu agentów wiózł „Assyryjczyk*. 

Laniare miał teraz przed sobą bar- 
dzo ważne i niedające się odwlec zada 
nie: musiał odszukać w Ameryce tych 
czterech podejrzanych ludzi i unieszko- 
dliwić ich za wszelką cenę. Należało 
przytem odrzucić nazwisko Duchema- 
na, który skończył swą karjerę na po- 
kładzie zaginionego okrętu. 

Należało tego pana pogrzebać nie- 
odwołalnie! 

Nie było to wcale trudne. W pierw- 
szej napotkanej fryzjerni, zniknęła fran 
cuska bródka a nowe uczesanie nadało 
zręcznemu awanturnikowi czysto ame- 
rykański wygląd. 

Jedynie oczy zdradzały w nim pa- 
sażera z.„Assyryjczyka* zapisanego 
na tablicy pod nazwiskiem Duchemana 
Ale i to udało mu się, kilku zręcznemi. 

wyjąt- pociągnięciami ołówka dokoła oczu, 
zmienić do niepaznania. 

Niebezpieczeństwo polegało obec- 
nie jedynie na tem, że amerykańscy 
agenci mogliby go poznać, a to po- 
ciągnęłoby za sobą szereg przykro- 
SOL. 

Przecież poznano go nawet w prze 
braniu Duchemana. Brazylijczyk, który 
go poznał nazywał siebie amatorem 
kryminologji, ale najwidoczniej zawód 
jego był o wiele mnićj niewinny. 

Gdyby ów Velasco, który to opo- 
wiadał o Wilku Pustelniku, nie miał 
specjalnych powodów ku temu, nie 
zakomunikowałby tego agentowi ame- 
rykańskiemu. W jakim celu opowiadał 
jego historję? Czy chciał zwrócić na 
niego uwagę wrogów, czy może 0* 
strzedz go 0 niebezpieczeństwie? 

Było to niezmiernie ważne pytanie 
Czy Valesco był wrogiem, czy też przy 
jacielem?. 

Myślenie jednak o tem nie mogło 
dać żadnych rezultatów, czas jedynie 
mógł przynieść rozwiązanie zagadki i 

  

to może już w najbliższej przyszłości! 
Z Centralnego dworca, Laniare po- 

jechał na 42-gą ulicę, gdzie wśród wy 
wieszonych ogłoszeń, dotyczących ru- 
chu okrętowego, przeczytał, że okręt 
handlowy „Saratoga”, który wiezie 
część rozbitków z „Assyryjczyka* zwo 
Ina zbliża się do brzegu i będzie za 
osiemnaście godzin. : 

Wiadomość ta ucieszyła Laniare'a. 
Piechotą przeszedł przez Broadway, 
oglądając ciekawie miasto, które zmie- 
niło się bardzo od czasu ostatniego po- 
bytu jego tutaj. Wojna, chociaż tak da- 
leka położyła swe piętno na wszyst- 
kiem. 

Laniare wezwał taksis j kazał się 
zawieźć do hotelu w którym mieścił się 
angielski kontr-wywiad. 

Spotkał go uprzejmie kamerdyner 
i oznajmił że pułkownik Staneastreet 
został nagle wezwany w bardzo waż- 
nej sprawie i wróci nie wcześniej niż 
następnego wieczora. Sekretarz zaś 
pułkownika poszedł do teatru i nie 
wróci przed północą. 

wrukarnia „wy lawnictwo Wileńsi 

Laniare zaklął w duchu i po nara- 
dzie z szoierem zatrzymał się w skrom 
nym hoteliku na S-ej ulicy, gdzie nie | 
żądano niczego ad zmęczonego podróż ; 
mego prócz opiaty z góry za pokój. 

Laniare wstał wcześnie, zjadł śnia 
danie, czytając uważnie wszystkie og- 
łoszenia w „New York Herald" i w 

  
| 

  południe przeniósł się do umeblowa- 
nego mieszkanka przy 58-ej ulicy. 

Ponieważ najmując mieszkanie nie 
mógł okazać żadnych dowodów, ani re 
komendacyj, żądano więc opłatę zgóry 
za trzy miesiące zgóry. i zastaw za me 

ble. ` 
Laniare placit pieniądzmi, zdoby=“ 

temi w podwodnej łodzi niemieckiej, a. 
w księdze podpisał się pierwszem lep- 
szem nazwiskiem — Antoni Ambear. 

W południe przywiózł do nowego 
mieszkania dwie walizy które oddał na 
przechowanie trzy lata temu uciekając 
z Ameryki. 

Długo siedział biedak przed waliza . 
mi, otoczony wspomnieniami. Były 
tam rzeczy ukochanej żony i synka.. 

“ Kwaszelna 23. 
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